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RINGKASAN

Penelitian ini menerapkan desain komunikasi kesehatan yang telah dihasilkan. Penelitian ini

menggunakan rancangan penelitian berupa action research. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten

Sampang Madura dengan pertimbangan jumlah penderita gizi buruknya termasuk 10 besar di Jawa

Timur.

Hasil penelitian menunjukkan desain komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi

malnutrisi setelah dievaluasi adalah sebagai berikut.

Sasaran / komunikan: perempuan madura yang tergabung dalam komuniatas

perempuan seperti Kader kesehatan, serta masyarakat madura secara umum. Tujuan yang ingin

diraih dalam penelitian ini adalah berubahnya perilaku komunikan yang mendukung program

meminimalisasi tingginya malnutrisi. Komunikator yang menyampaikan pesan tersebut adalah

tokoh masyarakat :ibu ibu kader kesehatan, bu nyai, dan bunda PAUD. Pesan yang disampaikan

dalam desain komuniaksi ini berupa pentingnya memelihara kesehatan, kebersihan dan gizi

keluarga dari perspektif agama, praktek olah pangan yang sehat, murah dan bergizi ,serta obrolan

ringan seputar pengolahan bahan pangan yang baik dan kesehatan keluarga; belajar sehat bersama

PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai). Pesan yang disampaikan tergantung pada siapa yang

berbicara (komunikatornya). Hal ini disesuaikan dengan kredibitas dan kompetensi masing masing

komunikator. Media penyampaikan proses komunikasi ini adalah kunjungan langsung door to

door pada masyarakat yang melekat pada kunjungan rutin kader posyandu, serta kunjungan pada

sekolah PAUD dan TK. Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komuniaksi

pemberdayaan komunitas perempuan madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan

teknik human relation.

Dari fenomena tersebut Desain strategi komunikasi kesehatan dalam upaya meminimalisasi

malnutrisi di madura yang paling penting dilakukan adalah (1) pemilihan komunikator didasarkan

pada temuan konsep kearifan lokal babha babhu guru ratho; kredibilitas; kompetensi; dan autoritas

komunikator pada komunikan; (2) pesan yang disampaikan disesuaikan pada kredibilitas,

kompetensi komunikator; (3) media yang digunakan disesuaikan pada temuan kearifan lokal

masyarakat yakni tingginya kepercayaan masyarakat madura pada nilai nilai religi dengan memilih

kompolan sebagai media sosialisasi kemasyarakatan; serta konsep menghargai tamu. Tamu adalah

raja.

.Key words : Community Empowerment, Local Wisdom, Desain Komunikasi Kesehatan,
Malnutrition di Madura
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah malnutrition sampai saat ini masih menjadi problematika besar di Jawa Timur. Selama

lima tahun terakhir, Jawa Timur selalu masuk empat besar propinsi dengan kasus malnutrition yang

tinggi. Angka malnutrition dari tahun 2007-2009 mengalami peningkatan yang cukup tajam

(Depkes, 2011). Di Jawa Timur ada sekitar 5 ribu lebih anak dibawah lima tahun (balita) yang

mengalami malnutrition (Karimatafm,2011). Pada 2009, Jatim menduduki posisi teratas kasus

malnutrition nasional. Tahun ini, jumlah balita penderita malnutrition di Jatim tercatat 77.500

orang. Angka tersebut mencapai 2,5 persen di antara 3,1 juta balita. Bahkan, angka balita yang

kurang gizi jauh lebih tinggi. Yaitu, 527.000 anak atau 17 persen di antara total balita

(Okilukito,2011)

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab malnutrition adalah pola hidup yang tidak

sehat, dan bukan karena kemiskinan. Yang kedua adalah salah asupan gizi saat berada dalam

kandungan. Faktor kemiskinan justru menempati urutan ketiga (Media Indonesia,2011)

Fakta diatas didukung oleh pendapat Dodo Anondo MPH , Kepala Dinas Kesehatan Jawa

Timur yang mengatakan 40,7% penderita malnutrition justru karena salah asupan, disusul dengan

28,8% karena penyakit penyerta. Kemiskinan ternyata hanya berkonstribusi 25,1% (Anondo dalam

Lensa Indonesia, 2011)

Anondo menguraikan penyebab malnutrition justru karena salah asuh dan berdampak pada

asupan gizi. Ada balita yang diasuh neneknya, hanya makan dengan krupuk dan kuah bakso. Yang

lebih ironis, orang tua (ibu) justru menjadi aktor yang kurang memperhatikan kebutuhan gizi anak-

anaknya. Ia memberi contoh, ada ibu yang memakai gelang emas banyak, namun anaknya

menderita malnutrition (Anondo dalam Lensa Indonesia, 2011)



6

Ada sebanyak 10 kabupaten di Jawa Timur yang angka malnutrition dan kekurangan gizinya

tinggi, salah satunya di Madura.(antarajatim.com, akses tanggal 09 Juni 2011). Daerah lain di Jawa

Timur yang rawan malnutrition antara lain daerah tapal kuda meliputi Bondowoso, Probolinggo,

Pasuruan dan Madura, dimana tiga kabupaten pertama (Bondowoso, Probolinggi dan Pasuruan)

mayoritas penduduknya adalah beretnis Madura. Di Madura sendiri, pada Januari-April 2011,

tercatat sepuluh penderita malnutrition terjadi di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sebanyak 17

penderita malnutrition di Kabupaten Bangkalan harus dirawat secara intensif. Jumlah balita

penderita gizi buruk dan kekurangan gizi di kabupaten Pamekasan juga terus bertambah dengan

rincian 402 balita kurang gizi dan 38 penderita gizi buruk (www.harianbhirawa.co.id)

Jika ditelusuri, sebagian besar kasus malnutrition terjadi di daerah pesisir yang sejatinya

mempunyai sumber daya alam laut melimpah.Sehingga sebenarnya, tingginya kasus tingginya

malnutrition di daerah pesisir menjadi fenomena yang ironis, karena menurut Okilukito (2010)

komoditas ikan mempunyai kandungan protein berkisar 20-35 persen. Ikan menjadi sumber protein

utama dalam konsumsi pangan. Ikan mengandung omega-3 tinggi yang melebihi produk hewani

dan nabati lainnya. Ikan juga mengandung eikosapentaenoat (EPA) yang dapat mencegah penyakit

yang berhubungan dengan kolesterol.Omega-3 terbukti mencegah aterosklerosis dan penyakit

jantung. Manfaat lainnya, meningkatkan kecerdasan otak dan memperbaiki penglihatan. Kandungan

gizi lain dalam ikan dan produk laut adalah vitamin A, zat besi, kalsium, dan yodium. Zat-zat

tersebut mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah penyakit gondok.

Fenomena ironis ini juga terjadi di Pulau Madura. Pulau Madura yang merupakan sentra

perikanan tangkap dan budi daya ikan, angka penderita malnutrition terlihat masih cukup tinggi.

Hal ini diperparah dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang malnutrition sangat rendah.

Hasil penelitian tentang Community Empowerment Berbasis Local Wisdom (Desain

Komunikasi Kesehatan Masyarakat sebagai Upaya Menekan Tingginya Malnutrition di Madura di

tahun pertama menunjukkan sebelum menyususn desain komunikasi terlebih dulu disusun

perencanaan komunikasi model “P” process. Dalam menyusun desain / model komunikasi

http://www.antarajatim.com/
http://www.harianbhirawa.co.id/
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kesehatan digunakan model komunikasi Harnord Laswell sebagai acuan kerangka dasar model

komunikasi sebagi berikut

1. Sasaran dalam strategi komunikasi ini adalah perempuan madura yang tergabung dalam

komuniatas perempuan seperti PKK, pengajian yasinan (kompolan). Selain itu laki laki madura

(suami) di wilayah tersebut sebagai komunikan yang juga harus mendapat sosalisasi tentang

pentinganya gizi bagi keluarga Selain itu pemanfaatan anak anak melalui PAUD. bila dikaji

dengan teori elaboration likelihood menyebutkan sasran / komunikan ini menggunakan jalur

peripheral

2. Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah berubahnya perilaku komunikan yang

mendukung program meminimalisasi tingginya malnutrisi.

4. Dalam penelitian ini, komunikator yang menyampaikan pesan tersebut adalah tokoh

masyarakat seperti klebun, kepala desa, kyai, nyai, ketua PKK yang didampingi petugas kesehatan

seperti bidan dan dokter.

Pesan berisi perubahan mindset pentingnya gizi khususnya balita ; ciri gizi buruk;

merubah mindset orang tua tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan suami

diatas kepentingan gizi dan tumbuh kembang anak; cara penanganan gizi buruk; praktek olah

pangan yang sehat, murah dan bergizi

Berkaiatn dengan media yang digunakan adalah media langsung tatap muka yang

berbentuk saluran media komunikasi tradisonal dan kelompok. Metode penyampain bukan hanya

ceramah tapi langsung praktek tentang penanganan gizi buruk dan pengolahan makan yang baik.

Format media dibentuk dalam situasi informasi informal. Dan dilakukan melalui pemberdayaan

komuniats laki laki dan perempuan di wilayah tersebut seperti media pengajian, arisan, posyandu

dan praktek langsung pojok gizi melalui komuniats dan tempat tempat yang dekat dengan warga.

Komponen komunikasi diatas dilakuakn dengan startegi komunikasi sebagai berikut.

komunikator mendatangi tempat tempat / kompolan komunikan dan melakukan pendekatan secara

informal untuk diberikan sosialisasi dan pemeliharaan kesehatan gizi ketika mere Feed back
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dimungkinkan berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan sesantai mungkin tanpa

format klasikal. Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komuniaksi pemberdayaan

komunitas perempuan madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan teknik human

relation

.Desain komuniaksi yang telah dihasilkan ditahun pertama ini, menjadi penting untuk

diaplikasikan (diujicobakan) guna mengetahui kelemahan dan kelebihan dari desain ini sehingga

bisa menghasilkan sebuah desain komuniaksi kesehatan yang efektif, aplikatif dan tepat sasaran.
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BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Menerapkan desain komunikasi kesehatan yang telah dihasilkan.

Sedangkan Tujuan Khusus penelitian ini adalah : 1) menghasilkan implementasi desain komunikasi

kesehatan berserta cara akses program, partisipasi masyarakat pada program yang disusun, kontrol

terhadap program dan manfaat program bagi masyarakat dalam upaya menekan tingginya

malnutrition;2) menghasilkan evaluasi terhadap desain komunikasi yang telah diterapkan; 3)

menghasilkan desain komunikasi kesehatan yang telah dievaluasi yang telah dievaluasi,

disempurnakan, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.

2.2 Manfaat Penelitian

Penelitian di tahun kedua ini berencana melanjutkan strategi perencanaan komunikasi model

“P” proses dengan menerapkan desain yang telah dihasilkan dan sekaligus mengevaluasi desain

tersebut untuk dapat menghasilkan desain komunikasi kesehatan yang efektif, aplikatif, dan tepat

sasaran melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Madura.,sehingga manfaat

penelitian ini adalah dapat memberikan upaya perbaikan penanganan program malnutrition di

Madura berupa penerapan desain komunikasi kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat

berbasis kearifanlokal di Madura. Strategi ini menawarkan sebuah solusi dengan mempengaruhi

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk meminimalisasi malnutrition sesuai dengan

kondisi sosial, budaya setempat.

Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai model yang dapat diterapkan oleh

pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) sebagai model acuhan untuk memberdayakan masyarakat
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dalam upaya perbaiakn gizi masyarakat melalui kearifan lokalnya.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Komunikasi Kesehatan

Komunikasi kesehatan adalah studi yg mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi

komunikasi utk menyebarluaskan informasi kesehatan yg dpt mempengaruhi individu dan

komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yg tepat berkaitan dgn pengelolaan kesehatan.

Komunikasi kesehatan sebagai proses komunikasi manusia ( human communication )

memiliki unsur unsur komunikasi yg sama dgn komunikasi pada umumnya, yaitu ada komunikator

kesehatan, komunikan, pesan, media, efek, ada konteks komunikan kesehatan. Dan beroperasi pada

level atau konteks komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, publik dan komunikasi masa.

Tujuan komunikasi kesehatan antara lain :

1. tujuan strategis

- Relay information, meneruskan informasi kesehatan dari suatu sumber kpd pihak lain secara

berangkai ( hunting ).

- Enable informed decision making – memberikan informasi akurat utk memungkinkan

pengambilan keputusan.

- Promote peer information exchange and emotional support – mendukung pertukaran pertama dan

mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan.

- Promote healthy behavior – informasi utk memperkenalkan perilaku hidup sehat.

- Promote self care – memperkenalkan pemeliharaan kesehatan diri sendiri.

- Manage demand for health services- memenuhi permintaan layanan kesehatan.

2. Tujuan praktis

secara praktis tujuan khusus komunikasi kesehatan itu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui beberapa usaha pendidikan dan pelatihan agar dapat :
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meningkatkan pengetahuan yg mencakup tentang prinsip2 dan proses komunikasi manusia. Hal ini

seperti menjadi komunikator – yg memiliki etos, patos ,logos kredibilitas dll; menyusun pesan

verbal dan non verbal dalam komunikasi mkehatan; memilih media yg sesuai dgn konteks

komunikasi kesehatan; menentukan segmen komunikasi yg sesuai dgn konteks komunikasi

kesehatan; mengelola umpan balik atau dampak pesan kesehatan yg sesuai dgn kehendak

komunikator dan komunikan; mengelola hambatan2 dalam komunikasi kesehatan; dan mengenal

dan mengelola konteks komunikasi kesehatan.

3.2 Model dan Teori Perubahan Perilaku Kesehatan

Komunikasi kesehatan didefinisikan sebagai modifikasi prilaku manusia serta faktor faktor

sosial yang berkaitan dengan perilkau, yang secra langsung maupun tidak langsung

mempromosikan kesehtan, mencegah penyakit atau melindungi individu individu terhadap bencana

(Graeff, 1996:25). Komunikasi kesehatan memiliki peranan nyata dalam upaya mengubah prilaku

kesehatan populasi sasaran secara nyata.

Menurut ahli perilaku, Skinner dalam Sitio (2008), mengemukakan bahwa perilaku

merupakan hasil hubungan antara perangsang (stimulus), dan tanggapan (respon). Respon

dibedakan menjadi 2, yaitu: (1.) Respondent response atau reflexive response, adalah respon yang

ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Perangsangan semacam ini disebut electing

stimuli karena respon-respon yang relatif tetap, misalnya makanan lezat menimbulkan keluarnya air

liur, sinar matahari membuat mata tertutup. Perangsangan yang demikian ini biasanya mendahului

respon yang ditimbulkan. (2). Operant response atau instrumental response, adalah respon yang

timbul dan berkembang diikuti oleh perangsangan tertentu. Perangsangan semacam ini disebut

reinforcing stimuli atau reinforcer karena perangsangan tersebut memperkuat respon yang telah

dilakukan. Oleh karena itu perangsangan yang demikian itu mengikuti atau memperkuat suatu

perilaku tertentu yang telah dilakukan. Apabila seorang anak rajin belajar atau setelah melakukan

suatu perbuatan memperoleh hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar atau akan lebih baik
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lagi melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain responnya akan lebih intensif atau lebih kuat

lagi.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (1997), yang dimaksud dengan perilaku adalah suatu

respon organisme terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut, respon ini dapat berbentuk 2

macam, yakni: (1.) Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu terjadi di dalam diri individu dan tidak

dapat langsung dilihat oleh orang lain, seperti berpikir, tanggapan atau sikap batin, dan

pengetahuan. Perilakunya sendiri masih terselubung yang disebut covert behavior.; (2). Bentuk aktif

yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Perilaku disini sudah tampak

dalam bentuk tindakan nyata yang disebut over behavior.

3.2.1 Precede/Proceed Model

Lawrence green dan rekan rekannya mengembangkan Precede/Proceed Model. Menurut

Green dalam buku Notoatmodjo (1993) menganalisis bahwa perilaku manusia berangkat dari

tingkat kesehatan dimana kesehatan ini dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku

(behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri

terbentuk dari 3 faktor, yaitu:

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan faktor antesenden terhadap perilaku yang

menjadi dasar motivasi bagi pelaku. yang masuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, sikap,

kepercayaan, keyakinan, dan nilai.

2. Faktor pemungkin (enabling factors), adalah faktor antesenden terhadap perilaku yang

memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik,

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya: puskesmas.

3. Faktor penguat (reinforcing factors), merupakan faktor penyerta yang datang sesudah perilaku,

memberikan ganjaran intensif atau hukuman atas perilaku dan berperan bagai menetap atau

lenyapnya perilaku itu. Termasuk dalam faktor ini adalah manfaat sosial, jasmani, ganjaran nyata

ataupun tidak nyata yang diterima oleh pihak lain (vicarious rewards).
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3.2.2 Model Komunikasi dan Persuasi (Communication or Persuation Model)

Model komunikasi atau persuasi menegaskan bahwa komunikasi dapat dipergunakan untuk

mengubah sikap dan perilaku kesehatan yang secara langsung terkait dalam rantai kausal yang

sama. Efektivitas upaya komunikasi yang diberikan bergantung pada berbagai input (atau stimulus)

serta output (atau tanggapan terhadap stimulus). Menurut model komunikasi atau persuasi,

perubahan pengetahuan dan sikap merupakan prekondisi bagi perubahan perilaku kesehatan atau

perilaku-perilaku yang lain. Variabel-variabel input meliputi: sumber pesan, pesan itu sendiri,

saluran penyampai, dan karakteristik penerima, serta tujuan pesan-pesan tersebut. Variabel-variabel

output merujuk pada perubahan dalam faktor-faktor kognitif tertentu, seperti pengetahuan, sikap,

pembuatan keputusan, dan juga perilaku-perilaku yang dapat diobservasi.

3.2.3 Elaboration Likehood Model

Elaboration likelihood model (ELM) pertama kalinya dikembangkan oleh Richard E Petty dan

John T. Cacioppo, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University AS, pada tahun 1980.

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses pesan persuasive dengan

cara yang berbeda. Pada suatu situasi ini kita menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan

dengan pemikiran yang kritis, namun pada situasi lain kita menilai pesan sambil lalu saja tanpa

mempertimbangkan argument yang mendasari isi pesan tersebut (Griffin, 2012). Kemungkinan

untuk memahami pesan persuasive secara mendalam bergantung pada cara seseorang memroses

pesan.

Pesan ini diterima dan disalurkan melalui dua jalur yang berbeda yakni central route dan

peripheral route. Ketika kita memroses informasi melalui central route, kita secara aktif dan kritis

memikirkan dan menimbang-nimbang isi pesan tersebut dengan menganalisis dan

membandingkannya dengan pengetahuan atau informasi yang telah kita miliki. Pada umumnya

orang berpendidikan tinggi atau berstatus sebagai pemuka pendapat (opinion leader)
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berkecenderungan menggunakan central route dalam mengolah pesan-pesan persuasif.

Sementara orang berpendidikan rendah cenderung menggunakan jalur peripheral dimana

faktor-faktor di luar isi pesan atau nonargumentasi lebih berpengaruh bagi yang bersangkutan dalam

menentukan tindakan. Jika seseorang secara sungguh-sungguh mengolah pesan-pesan persuasif

yang diterimanya dengan tidak semata-mata berfokus pada isi pesan yang diterimanya melainkan

lebih memperhatikan daya tarik penyampai pesan, kemasan pruduk atau aspek peripheral lainnya

maka ia dipandang menggunakan jalur pinggiran (peripheral route).

Ketika individu mengolah informasi melalui rute sentral, ia memikirkan argumen secara aktif

dan menanggapinya dengan hati-hati. Jika individu tersebut berubah, maka hal tersebut mengarahkannya pada

perubahan yang relatif kekal, yang mungkin mempengaruhi bagaimana ia berperilaku sebenarnya. Jumlah pikiran

kritis yang diterapkan pada sebuah argumen bergantung pada dua faktor motivasi dan kemampuan individu. Ketika

seseorang sangat termotivasi, mungkin ia akan menggunakan pengolahan rute sentral dan ketika motivasinya rendah,

pengolahan yang diambil lebih cenderung pada rute periferal. Motivasi sedikitnya terdiri atas tiga hal yaitu

keterlibatan atau relevansi personaldengan topik, perbedaan pendapat, dan kecenderungan pribadi individu

terhadap cara berpikir kritis (Littlejohn & Foss, 2008:72-73). Tidak masalah seberapa termotivasinya

individu, tetapi ia tidak dapatmenggunakan pengolahan sentral kecuali ia juga mengetahui tentang isu tersebut.

Rute sentral melibatkan elaborasi dari pesan. Elaborasi adalah “sejauh mana seseorang dengan hati-

hati berfikir tentang issue-relevant argument yang terkandung didalam suatu komunikasi persuasi”.

Dalam suatu usaha untuk memproses informasi baru secara rasional, orang – orang menggunakan

Rute Sentral untuk mengamati dengan teliti tentang suatu ide/pemikiran, mencoba menemukan

manfaat serta implikasinya. Sama seperti Characterization of Strategic Message Plans milik Berger,

Elaborasi membutuhkan tingkatan kognitif yang tinggi.

Menurut Kotler dan Keller (2008a:245), pembentukan atau perubahan sikap pada rute sentral

mencakup banyak pemikiran dan didasarkan pada pertimbangan rasional yang tekun tentang informasi produk yang

palingpenting.
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Menurut Petty& Cacioppo, 1986 dalam buku Dainton (2013:127) Penting untuk memahami khalayak yang

akan menjadi target sebelum memilih rute penyampaian pesan, namun selain itu memahami target khalayak tersebut

juga pentingdalammenyusun /membentukelaborasi argumen yangakan disampaikan.

Rute Pinggiran (Peripheral)

Model elaborasi kemungkinan {elaboarated likelihood model} mengajukan sebuah “rute

pinggir” di mana orang dipengaruhi oleh hal-hal seperti pengulangan, juru bicara yang sangat

kredibel, atau bahkan juga dengan keuntungan {reward} yang nyata. Ketika individu mengolah informasi

melalui rute periferal, ia akan sangat kurang kritis. Perubahan apa pun yang terjadi, mungkin hanya sementara dan

kurang berpengaruh pada bagaimana dia bertindak. Akan tetapi, karena kecenderungan elaborasi adalah sebuah

variabel, individu mungkin akan menggunakan kedua rute tersebut sampai taraf tertentu,

bergantung pada seberapa besar keterkaitan personal isu tersebut terhadap individu. Pembentukan atau

perubahan sikap pada rute periferal mencakup jauh lebih sedikit pemikiran dan merupakan konsekuensi dari

asosiasi merek dengan petunjuk sekeliling yang positif atau negatif. Yang bisa menjadi contoh petunjuk

periferal bagi khalayak adalah pesan / dukungan selebriti, sumber yang terpercaya, atau objek apa pun yang

menimbulkan perasaanpositif.

Dalam hal ini, kredibilitas orang yang berbicara menjadi faktor penting bagi Anda untuk

memutuskan kebijakan jenis mana yang akan Anda pilih.

Cialdini (1994) dalam buku Dainton (2012:128) mengindentifikasi 7 jalur umum sebagai

tanda penggunaan pesan pinggiran (peripheral) :

3. Authority (kekuasaan) :

Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk meyakinkan khalayak untuk menerima

keyakinan atau pesan yang disampaikan. Orang tua biasa menggunakan jalur ini kepada anak-

anaknya agar mereka mengikuti atau menuruti apa yang orang tua nya sampaikan.

1. Commitment (komitmen)

Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi seseorang kepada sebuah produk, kelompok,
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partai politik dan sebagainya. Sebagai contoh ada orang yang menunjukkan bahwa dia pendukung

dari klub bola tertentu. Maka dia akan menunjukkan dedikasi / komitmennya terhadap klub bola

idolanya dengan menggunakan baju seragam klub tersebut, atribut-atribut dan sebagainya. Atau

partisan partai politik tertentu yang dengan sendirinya menggunakan seragam partai , melakukan

kampanye dan menggunakan atribut-atribut partai.

1. Contrast

Komunikan dapat menggunakan efek kontras atau makna kebalikan dari pesan. Hal ini

membutuhkan hal yang bisa digunakan sebagai pembanding. Hal ini biasa digunakan oleh orang-

orang sales dalam teknik menjual, misalnya agen asuransi kesehatan / kecelakaan menunjukkan

kondisi-kondisi sakit parah atau kecelakaan fatal yang sangat kontras dengan kondisi konsumen

saat ini, sehingga apa yang ditawarkan menjadi menarik.

1. Liking

Pesan “kesukaan / kegemaran” ditekankan pada orang, tempat atau suatau objek. Contohnya iklan-

iklan produk yang menggunakan artis yang sangat disukai / digemari konsumen sebagai bintan

iklan nya maka diasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produknya juga, dan diharapkan

akan membeli produk tersebut. Contoh iklan shampo yang di bintangi oleh model berambut indah

yang banyak digemari, kemungkinan akan laku di pasaran.

 Reciprocation

Pesan yang disampaikan mencoba mempengaruhi khalayak dengan menekankan pada sebuah

hubungan take-and-give atau simbiosis mutualisme. Resiprokasi biasa digunakan penjual dalam

menarik pembeli, contohnya dengan cara mengadakan diskon dalam kurun waktu tertentu, apabila

konsumen tidak membeli dalam kurun waktu tersebut, mereka tidak bisa mendapatkan produk

tersebut dengan harga tertentu. Padahal kalau tidak ada diskon pun belum tentu konsumen

membutuhkan barang tersebut atau membelinya. Contoh, trend midnight sale di jakarta, mengajak

konsumen beramai-ramai datang ke mall pada waktu tengah malam untuk mendapatkan diskon,

padahal belum tentu membutuhkan barangnya. Contoh lainnya adalah program cicilan 0% yang
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ditawarkan kartu kredit yang bekerja sama dengan produsen. Juga iklan perumahan agung

Podomoro yang selalu menaikkan harga setiap bulan sehingga menarik konsumen untuk membeli

produk sekarang juga.

3. Scarcity

Pesan disampaikan dengan menekankan pada kekhawatiran orang pada suatu kelangkaan atau

kekurangan. Sebagai contoh Ice Cream Magnum pada awal kemunculannya diwarnai dengan

seringnya iklan magnum di televisi atau media cetak. Namun jumlah penjualannya dipasaran

dibatasi sehingga masyarakat merasa Magnum ini barang langka, sehingga saat menemukan bisa

langsung dibeli dalam jumlah banyak.

Social proof (bukti sosial)

Pesan persuasi Jalur ini terjadi pada tekanan rekan-rekan / teman-teman sejawat dilingkungan

sekitar. Contohnya apabila ada gerakan donor darah dikantor kita, diasumsikan bahwa apabila kita

peduli pada orang lain yang membutuhkan, maka kita akan mendonorkan darah kita untuk mereka.

Dan apabila orang yang sudah mendonorkan darahnya akan mendapatkan pin yang bisa digunakan

sebagai tanda, maka orang akan terpengaruh untuk mendonorkan darahnya dan memakai pin

tersebut untuk membuktikan bahwa dia juga peduli pada orang yang membutuhkan.

Ke tujuh jalur peripheral ini terjadi dimana-mana dan bisa kita identifikasi. Namun, penting

untuk mengetahui bahwa pesan-pesan peripheral ini menekankan pada respon yang emosional dan

kebanyakan tidak menciptakan perubahan jangka panjang / sementara saja.

3.3 Perencanaan Komunikasi Model “P” Proses

Perencanaan komunikasi model P banyak dipakai dalam program promosi kesehatan. Model ini

dikembangkan oleh John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Model perencanaan

komunikasi P process mencakup 6 langkah sebagai berikut.

1. Analisis (riset)

Analisis komunikasi kesehatan mencakup dua(2) aspek, yakni:4



18

a. Melakukan analisis situasi yang terdiri dari pemahaman terhadap sikap, pengetahuan, persepsi,

pengalaman, keyakinan,keinginan, kehendak dan motivasi masyarakat (sosial issues)

2. Melakukan evaluasi terhadap program program yang telah ada selama ini melalui tahap social

advertisement yang mencakup komunikator atau sumber, cara, isi, media

2. Desain Komunikasi (Rencana)

a. Menentukan segmentasi khalayak. Khalayak di sini berkaitan dengan khalayak primer, sekunder

dan tertier serta pihak pihak yang mempunyai peran untuk mendorong perubahan perilaku

b. Menentukan tujuan perubahan perilaku yang diharapkan, bagaimana kebutuhan khalayak bisa

dipertemukan dengan pesan yang ingin disampaikan.

c. Menentukan komunikator, pesan dan media sesuai dengan khalayak (komunikan) dan efek

perubahan yang diinginkan.

3. Pengembangan Bahan dan pengujian

4. Implementasi, Monitoring, dan Assessment

5. Telaah (review)

a. Analisis hasil assessment

b. Rekomendasi tindak lanjut

c.Perencanaan kembali (replan) (Notoadmodjo, 2003:78).

(Model Perencanaan Komunikasi “P” Process)

3.4 Model Komunikasi Laswell

Pada model komunikasi Harold Laswell ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan

who, says what, in which channel, to whom, with what effect? Atau dalam bahasa Indonesia adalah,

siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dengan pengaruh apa? Model ini

menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Lasswell berpendapat

bahwa di dalam komunikasi terdapat tiga fungsi dan tiga kelompok spesialis yang bertanggung
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jawab melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Proses Komunikasi

1. Who (siapa/sumber)

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku atau pihak yang mempunyai

kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai suatu komunikasi. Pihak tersebut bisa

seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. Says what (pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan

(penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi.

3. In which channel (saluran/media)

Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima)

baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalu media cetak/elektronik).

4. To whom (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu Negara

yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination), pendengar

(listener), khalayak (audience), komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder).

5. With what effect (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) seteleh menerima pesan dari sumber

seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

3.5 Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat dalam memecahkan permasalahan
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kesehatan. Didalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi program-program kesehatan. Partisipasi dari masyarakat menuntut

suatu kontribusi atau sumbangan finansial, daya dan ide. Departemen Kesehatan menyimpulkan

berbagai pengertian tentang peran serta masyarakat yang ada yaitu proses dimana individu, keluarga

serta lembaga masyarakat termasuk swasta bersedia:

a. Mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri, keluarga dan

masyarakat

b. Mengembangkan kemampuan berkontribusi dalam pengembangan mereka sendiri sehingga

termotivasi untuk memecahkan berbagai masalah kesehatan yang dihadapi

5. Menjadi pelaku perintis pembangunan kesehatan dan pimpinan dalam pergerakan yang

dilandasi semangat gotong royong. Penyuluhan adalah upaya meningkatkan peran serta

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mengubah pelikaku dan mengembangkan

keterampilan

3.6 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi secara terus-menerus dan

berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran

tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi tahu

(aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek

practice) (Sembiring,2009:11)

Sasaran utama pemberdayaan adalah individu dan keluarga, serta kelompok masyarakat.

Dalam mengupayakan agar seseorang tahu dan sadar, kuncinya terletak pada keberhasilan membuat

orang tersebut memahami bahwa sesuatu (misalnya diare) adalah masalah baginya dan bagi

masyarakat. Sepanjang orang yang bersangkutan yang bersangkutan belum mengetahui dan

menyadari bahwa sesuatu itu merupakan masalah, maka orang tersebut tidak akan bersedia

menerima informasi apapun lebih lanjut. Manakala ia telah menyadari masalah yang dihadapinya,
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maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan

(Depkes dalam Sembiring,2009)

Bilamana sasaran sudah akan berpindah dari mau ke mampu melaksanakan, boleh jadi akan

terkendala oleh dimensi eknomomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan

bantuan langsung, tetapi yang seringkali dipraktikkan adalah dengan mengajaknya ke dalam proses

pengorganisasin (community development)

Pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilaksanakan kemitraan. Pada saat ini banyak

dijumpai Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan atau

peduli terhadap kesehatan LSM ini harus digalang kerjasamanya, baik diantara mereka maupun

antara mereka dengan pemerintah, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan

berhasilguna.

Perlu diketahui bahwa dalam promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan

ujung tombak, yang untuk keberhasilannya harus didukung oleh upaya bina suasana (opini publik),

dan advokasi. Kegiatan-kegiatan komponen masyarakat meliputi serangkaian kegiatan yang diawali

dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, perorganisasian masyarakat hingga perencanaan

partisipatif untuk penyusunan desain komunikasi kesehatan berbasis pemberdayaan dari, oleh dan

untuk masyarakat (Sembiring,2009:12)

Sedangkan kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha

manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap

sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara

etimologi, di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau

pristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom sering diartikan sebagai

‘kearifan/kebijaksanaan’ (Ridwan,2007)

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang

terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya
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melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan

lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain disebut setting.Setting adalah sebuah

ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan gace to face dalam

lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan

memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau

menjadi acuan tingkah-laku mereka. (Ridwan,2007)

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang

yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah

dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat

menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif

masyarakat untuk hidup bersama-sama secara dinamis dan damai.Pengertian ini melihat kearifan

lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu

mendinamisasikan kehidupan masyarakat yang penuh keadaban (Ridwan,2007:3)

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari

masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan

lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam

komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas

dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam

pembangunan peradaban masyarakatnya (Ridwan,2007:3)

3.7 Wujud Kearifan Lokal

Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini

akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat

ditemui dalam nyanyian, pepatah, prasasti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat

dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasan-kebiasaan hidup
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masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam

nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan

kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang

dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal

adalah suatu proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan yang

bertujuan untuk berubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari

tahu menjadi tahu (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang

diperkenalkan (aspek practice). Proses pemberdayaan masyarakat meliputi serangkaian kegiatan

yang diawali dengan membangun kesadaran kritis masyarakat, perorganisasian masyarakat hingga

perencanaan partisipatif untuk penyusunan desain komunikasi kesehastan berbasis pemberdayaan

dari, oleh dan untuk masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai , adat istiadat, kebiasaan dan

budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat lokal tersebut. Dalam pemberdayaan berbasis kearifan

lokal, hal yang menentukan adalah unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit

dan masyarakat lokal

3.8 Malnutrition

Malnutrition adalah keadaan patologis akibat kekuarangan atau kelebihan secara relative

maupun absolute satu atau lebih zat gizi. Ada empat bentuk malnutrition (Aritonang,2004)

Under nutrition adalah kekurangan konsumsi pangan secara relative atau absolute untuk periode

tertentu. Specific deficiency adalah keadaan kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekuarangan

iodium, Fe dll. Over nutrition merupakan kondisi kelebihan konsumsi pangan untuk periode

tertentu.Imbalance adalah keadaan disproporsi zat gizi,misalnya tinggi kolesterol karena tidak

imbangnya kadar LDL,HDL, dan VLDL. Dari ke empat bentuk malnutrition, yang menjadi masalah

utama di Indonesia adalah under nutrition dan specific deficiency. Beberapa penyakit yang timbul

akibat kurangnya zat gizi tertentu ini dikenal dengan Kwashiorkor, Marasmus, dan Marasmic
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Kwashiorkor. Kawshiorkor disebabkan karena kurang protein. Marasmus disebabkan karena

kurang energi (karbohidrat), dan Marasmic Kwashiorkor disebabkan karena kurang energi

(karbohidrat) dan protein.

3.9. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji dalam rangka menentukan positioning penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1) Penelitian oleh Simanjuntak tentang penerapan Kadarzi pada keluarga mampu di Kelurahan

Mangga dan tidak mampu di Keluarga Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan tahun

2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan Kadarzi pada keluarga

mampu sebesar 98,6% dan pada keluaraga tidak mampu tidak terlalu jauh

perbedaannya.Walaupun tingkat penerapan kadarzi relatif tinggi, yang menjadi pertanyaan

kemudian adalah mengapa tingkat malnutrition masih tinggi. ( Simanjuntak, 2009)

• Penelitian selanjutnya oleh Yeti Nurmayati hampir sama dengan Simanjuntak yaitu proses

penerapan program Kadarzi di Kediri. Fokus Nurmayati lebih pada proses implementasi

(evaluasi program Kadarzi), bukan pada solusi bagaimana meminimalisasi tingkat

malnutrition (Nurmayati, 2008)

• Pratiwi (2008) meneliti tentang hubungan pola asuh makan dan perawatan kesehatan dengan

kasus gizi buruk di Kapupaten Probolinggo. Hasilnya menunjukkan bahwa terdaapt

hubungan antara pola asuh dengan kasus gizi buruk. Ibu-ibu mengharapkan penyuluhan

langsung secara rutin, agar mendapat informasi lebih jelas (Pratiwi,2008)

• Ridlo (2009) meneliti tentang evaluasi implementasi rencana aksi nasional pencegahan dan

penanggulangan gizi buruk 2005-2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di wilayah Surabaya Barat

terdapat kegiatan yang belum dijalankan berdasarkan pedoman umum Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009. Disarankan untuk
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melibatkan petugas di Puskesmas dalam perencanaan, mempererat kerjasama lintas sektoral,

melakukan promosi keluarga sadar gizi, dan mengoptimalkan pencapaian hasil program

(Ridlo,2009)

Posisi Usulan Penelitian Ini.

Menghasilkan desain strategi komunikasi kesehatan berupa teknik komunikasi, pesan dan media

komunikasi kesehatan yang efektif sebagai upaya menekan tingginya malnutrition melalui

pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Madura
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk

melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Sedangkan strategi penelitian ini adalah action

research. Penenentuan strategi ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan membangun

desain (strategi) komunikasi. Penelitian ini berangkat dari pengalaman nyata untuk dirumuskan

menjadi model, prinsip, proposisi, teori yang bersifat umum. (Mulyana, 2005:157).

Area Penelitian

Area penelitian ini di Kabupaten Sampang dengan jumlah penderita gizi buruk tinggi.

Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2014 sampai November 2014.

Obyek Penelitian ini adalah :

2. Perempuan yang tergabung dalam komunitas perempuan PKK dan kompolan (yasinan) di

Kabupaten Sampang, kec Jrengik

3. Anak anak di PAUD dan SD di Kec. Jrengik

Metode Penelitian Tahun II

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Action Research.

Tujuan Umum : Menerapkan desain komunikasi kesehatan yang telah dihasilkan.

Tujuan Khusus : 1) menghasilkan implementasi desain komunikasi kesehatan berserta cara akses
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program, partisipasi masyarakat pada program yang disusun, kontrol terhadap program dan manfaat

program bagi masyarakat dalam upaya menekan tingginya malnutrition;

2) menghasilkan evaluasi terhadap desain komunikasi yang telah diterapkan; 3) menghasilkan

desain komunikasi kesehatan yang telah dievaluasi yang telah dievaluasi, disempurnakan, sesuai

kebutuhan dan tepat sasaran.

Untuk memperoleh jawaban dari tujuan di atas, dilakukan action research untuk menerapkan

desain komunikasi kesehatan. Selanjutnya dilakukan evaluasi desain yang sudah diterapkan dengan

cara telaah peneliti.

Analisis Data

Ada empat karakteristik teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu yang bersifat

induktif,dilakukan bersama dengan pengumpulan data, interaktif dan dilakukan secara terus

menerus seperti siklus. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis induktif atau bersifat

”empirico inductive” . Penelitian kualitatif disebut naturalistic inquiri karena berangkat dari kasus

khusu berdasrkan pengalaman subyek penelitian, situasi lapangan dan pengalaman nyata informan.

Selanjutnya dari kasus-kasus tersebut dirumuskan sebuah model, teori, konsep, definisi atau prindip

yang bersifat umum. Inilah yang biasa disebut teori grounded. ( Deddy Mulyana, 2001:157 ).

Ada tiga alur dalam proses kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Proses tersebut terjadi secara bersamaan sebagai suatu yang berkaitan saat sebelum,

dan sesuah pengumpulan data. Analisis data bersamaaan dengan pengumpulan data.

(Koentjaraningrat dalam Suryandari, 2011)

Alur pertama yaitu reduksi data. Dalam tahap ini terjadi proses seleksi, pemfokusan,

penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis

di lapangan. Peneliti melakukan proses ini secara terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Peneliti
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melakukan reduksi data sejak peneliti mengambil keputusan tentang permasalahan penelitian, kerja

konseptual dan cara pengumpulan data yang dipakai. Proses reduksi dapat terus berlangsung saat

pengumpulan data, sesudah penelitian dan akhir penulisan. Saat pengumpulan data berlangsung,

reduksi data dapat berupa ringkasan, mengode, memusatkan tema, membuat batasan dan menulis

memo. (Koentjaraningrat,1986:269 ).

Alur kedua adalah sajian data. Dalam tahap ini peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi

dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain. Penyajian data

dalam hal ini meliputi berbagai macam matriks, gambar skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan

juga tabel sebagai pendukung narasinya. Tujuan sajian data adalah untuk merakit informasi secara

teratur agar mudah dilihat dan dimengerti.(Sutopo,2002:92-93 ).

Alur yang ketiga adalah penarikan simpulan/ verifikasi.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti menemukan tentang keteraturan, pola-pola, arahan

sebab akibat dan proposisi-proposisi. Akan tetapi, peneliti diharuskan tetap terbuka, dan skeptik

menuju pada simpulan yang rinci, kokh dan jelas.

Ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Peneliti melakuan tahapan pengumpulan

data. Setelah data kasar berupa wawancara, catatan lapangan, foto-foto , buku pustaka dan refersnsi

terkumpul, maka peneliti memulai reduksi data. Selanjutnya, peneliti mengolah dan menyimpulkan

sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian dibuat laporan akhir penulisan.

Tahap laporan akhir belum final. Peneliti perlu melakukan verifikasi agar simpulan cukup mantap

dan bisa dipertanggungjawabkan. Perlu dilakukan aktivitas pengulangan dan penelusuran data

kembali dengan cepat. Kegiatan verifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan ketelitian,

misalkan dengan cara berdiskusi dan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. (Sutopo,

2002:93).
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Aktivitas dari tiga komponen di atas berbentuk siklus (interaksi) yang dilakukan secara terus

menerus. Peneliti tetap bergerak antara komponen pengumpulan data dan tiga komponen tadi

selama proses penelitian berlangsung.

Tingkat kebenaran atau validitas informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini ditentukan

dengan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

tersebut. Empat macam triangulasi yang umum adalah pemanfaatan sumber, metode, peneliti dan

teori. ( Patton, 1987 ; Moleong, 1999 ; Sutopo, 2002 : 78 ).

Dalam penelitian ini validitas atau pemantapan dan kebenaran informasi dicapai dengan

menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi peneliti. Triangulasi

sumber dilakukan dengan tiga cara. Cara pertama dilakukan dengan melakukan perbandingan data

yang diperoleh dari perempuan yang sama dalam situasi berbeda. Cara kedua dilakukan dengan cara

membandingkan informasi dari perempuan dengan posisi (status) yang berbeda. Cara terakhir

dilakukan dengan membandingkan hasil interview dengan dokumen dan hasil pencatatan.

Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara diadakannya seminar hasil penelitian sebelum laporan

selesai dilakukan. Para peneliti lain yang tidak ikut dalam penelitin ini diundang untuk

mendiskusikan laporan penelitian sementara. Diharapkan dengan diadakannya seminar ini tafsir

menjadi teruji karena adanya masukan lewat beragam perspektif serta masukan kritis dari peneliti

lain.

TARGET / INDIKATOR KEBERHASILAN

Pada tahun pertama penelitian tahun kedua bertujuan untuk 1) menghasilkan implementasi

desain komunikasi kesehatan berserta cara akses program, partisipasi masyarakat pada program
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yang disusun, kontrol terhadap program dan manfaat program bagi masyarakat dalam upaya

menekan tingginya malnutrition; 2) menghasilkan evaluasi terhadap desain komunikasi yang telah

diterapkan; 3) menghasilkan desain komunikasi kesehatan yang telah dievaluasi yang telah

dievaluasi, disempurnakan, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Sampang

Luas wilayah Kabupaten Sampang sebesar 1.233,30 Km 2 yang terdiri dari 14

kecamatan dengan 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,23 Km 2

atau 11,45 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah

Pangarengan dengan luas hanya 42,69 Km2 (3,46 %).

Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Selat Madura

Sebelah timur :Kabupaten Pamekasan

Sebelah barat : Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Sampang terletak ± 85 Km dari Surabaya, yang dapat ditempuh melalui

Jembatan Suramadu kurang lebih 5 menit dan dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 1,5 jam.

Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada Tahun 2012 sebanyak 883.282 jiwa dengan

angka kepadatan penduduk sebesar 716,19 jiwa/km2. Jumlah ini mengalami kenaikan jika

dibandingkan kondisi pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 871.534 jiwa dengan kepadatan

penduduk sebesar 706,67 jiwa/km2. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan

Sampang, tercatat pada Tahun 2012 sebanyak 117.227 jiwa.

4. Tabel 1.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sampang

1 Omben 116.31 9.43
2 Kedungdung 123.08 9.98

3 Robatal 80.54 6.53
4 Jrengik 65.35 5.30

5 Ketapang 125.28 10.16
6 Torjun 44.20 3.58

7 Pangarengan 42.69 3.46
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8 Karangpenang 84.25 6.83
9 Tambelangan 89.97 7.30

10 Camplong 69.93 5,67

11 Sreseh 71.95 5.83

12 Sampang 70.01 5.68

13 Sokobanah 108.51 8.80

14 Banyuates 141.23 11,45

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sampang secara keseluruhan umumnya

tidak merata. Persebaran penduduk umumnya mengikuti dan cenderung berorientasi ke

wilayah/ daerah yang memiliki aktivitas lebih ramai atau terdapat potensi sumber daya alam

seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, perdagangan dan jasa. Demikian

juga dengan kepadatan penduduk, kepadatan penduduk cenderung terkonsentrasi atau lebih

tinggi pada daerah perkotaan karena daerah tersebut merupakan pusat aktivitas menarik

penduduk untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada Tahun 2012 sebanyak 883.282 jiwa

dengan angka kepadatan penduduk sebesar 716,19 jiwa/km2. Jumlah ini mengalami

kenaikan jika dibandingkan kondisi pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 871.534 jiwa dengan

kepadatan penduduk sebesar 706,67 jiwa/km2. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di

Kecamatan Sampang, tercatat pada Tahun 2012 sebanyak 117.227 jiwa.

5.2 Identifikasi Profil Kesehatan Masyarakat Kec. Jrengik Kab Sampang

Luas wilayah k ecamatan Jrengik, kab. Sampang sekitar 6.344.028 ha yang terdiri dari 14

desa . Wilayah Jrengik dilalui oleh 2 buah anak sungai, yaitu satu sungai melalui Desa Panyepen,

Margantoko dan Asem Nonggal dan sungai kedua melalui Desa Plakaran.

Wilayah Jrengik sebagian besar merupakan daerah rendah dan sebagian kecil merupakan

dataran tinggi. Adapun batas-batas wilayah Jrengik adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambelangan.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Torjun
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3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan.

Jumlah penduduk di wilayah Jrengik Tahun 2012 sebesar 31.939 jiwa dengan angka

kepadatan penduduk rata-rata 544/km2. Dimana jumlah penduduk wanita sebanyak 16.327 (51.11

%) jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 15.615 jiwa ( 48.89%), yang terbagi atas beberapa

kelompok, yaitu:

1. Bayi : 778 orang

2. Balita : 2.859 orang

3. WUS : 8.032 orang

4. Bumil : 855 orang

5. Bulin : 778 orang

6. PUS : 8.104 orang

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga dalam satu KK berjumlah 5 orang. Jumlahpenduduk

terbanyak adalah Desa Buker dengan jumlah 4.395 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah

Desa Majangan yaitu sebesar 1.277 jiwa.

Penduduk yang berada di wilayah Jrengik sebagian besar adalah suku madura yang hampir

sebagian besar penganut agama Islam. Sedangkan bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari

adalah bahasa Madura.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari, sebagian besar mata pencaharian

penduduk adalah bertani dan sebagian kecil menjadi petani tambak.

Proporsi jumlah sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah menurut

tingkatannya menunjuk pada kesenjangan antara jumlah sarana pendidikan yang tersedia dengan

jumlah penduduk usia sekolah.

1. Fasilitas Kesehatan

Distribusi fasilitas kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Jrengik tahun 2012 adalah sebagai

berikut.
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1. Puskesmas Pembantu (Pustu) 4 buah

2. Pondok Bersalin Desa (Polindes) 10 buah

3. Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) 4 buah

4. Poskesdes 14 buah

5. Posyandu 40 buah

6. Puskesmas Keliling 1 buah

7. Ambulance 1 buahProfil UPTD Puskesmas Jrengik Tahun 2012 10

Untuk upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan

yang ada di UPTD Puskesmas Jrengik harus memadai jumlahnya.

Adapun distribusi ketenagaan di UPTD Puskesmas Jrengik adalah sebagai berikut.

1. S-2 Kesehatan Masyarakat 1 orang

2. Dokter Umum 2 orang

3. Dokter Gigi 1 orang

4. S-1 Keperawatan 10 orang

5. DIII Keperawatan 20 orang

6. D-4 Kebidanan 9 orang

7. D-III Kebidanan 29 orang

8. Sanitarian (DIII Kes Lingkungan) 1 orang

9. Nutrisionis (DIII Gizi) 2 orang

10. SMA 4 orang

11. SMP 1 orang

12. SD 1 orang

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat

kesehatan masyarakat, disajikan dalam beberapa indikator yaitu persentase penduduk yang

mempunyai keluhan kesehatan menurut cara pengobatan, persentase penduduk yang berobat jalan

menurut tempat berobat, persentase anak 2-4 tahun yang pernah disusui, kebiasaan merokok,
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persentase penduduk yang melakukan aktifitas fisik, dan kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan

sehat. Sedangkan indikator komposit rumah tangga sehat terdiri dari 10 indikator yaitu pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eksklusif, mempunyai jaminan pemeliharaan

kesehatan, tidak merokok, tidak melakukan aktifitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap

hari, tersedianya akses terhadap air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan

jumlah penghuni dan lantai rumah bukan dari tanah.

Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa persentase rumah sehat sebesar 3.7 % dari

5895 rumah ( 5.77%) rumah yang diperiksa. Sedangkan target Indonesia Sehat 2015 sebesar 80%.

Persentase rumah sehat yang paling tinggi terdapat Desa Jrengik sebesar 7.6 %, selanjutnya posisi

ke dua yaitu Desa Plakaran sebesar 6.7 % Sedangkan yang paling rendah di Desa Asam raja yaitu

sebesar 2 %.

Tempat-tempat umum (TTU) dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM) merupakan

sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi menjadi tempat penyebaran

penyakit. TUPM meliputi warung makan, pasar dan lain-lain. Sedangkan TUPM sehat adalah

tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan,

yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah,

ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruangan) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan

memiliki pencahayaan ruang yang memadai.

Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa TTU yang diperiksa sebanyak 36 dan TTU

yang sehat sebesar 41.6%. %, berarti harus mengejar kekurangan 58.4 % lagi untuk mencapai target

Indonesia Sehat 2015 sebesar 100 %. Kontribusi cakupan yang paling besar dari Desa Jrengik

sebesar 27.7 %, dan Desa Kotah sebesar 16.6 %.

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut air kemasan, ledeng,

pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan

dan lainnya. Data dari hasil kompilasi Program Kesehatan Lingkungan menunjukkan bahwa

keluarga yang memiliki akses Air Bersih sebesar 82.7 % dari seluruh keluarga yang diperiksa.
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Sumur gali masih merupakan alternatif kepemilikan akses air bersih terbanyak yang dimiliki oleh

keluarga di wilayah UPTD Puskesmas Jrengik yaitu sebanyak 9.31 % (8.331 jiwa ), yang kedua

adalah memiliki ledeng/PAM sebanyak 1.9 % ( 8331 jiwa ) dan sisanya adalah PAH 0.3 %, SPT 6.3

%, PMA 0.8 %.

Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi persediaan air bersih (PAB),

jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah (PAL). Masing-masing indikator tersebut

semestinya diperiksa dalam waktu yang sama sehingga jumlah KK diperiksa sama untuk masing

masing indikator.

Data dari hasil kompilasi programer kesehatan lingkungan tahun 2012, menunjukkan bahwa

keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar mempunyai pencapaian yang variatif di masing-

masing indikator. Persentase terkecil adalah keluarga yang memiliki tempat sampah hanya sebesar

2.7 % ( Desa Jungkarang ) dan keluarga yang memiliki jamban dan persediaan air bersih masing-

masing hanya sebesar 80 % (Desa Kotah ) dan 75 % (Desa Kalangan Prao).

Air Susu Ibu (ASI) diyakini dan bahkan terbukti memberi manfaat bagi bayi dari sis

Berdasarkan data yang terkumpul pada tahun 2009, jumlah bayi yang diberi ASI Ekslusif masih

relatif kecil sebesar 8.7 % ( 67 bayi ) dari 778 bayi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai

upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Posyandu

merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang paling

dikenal oleh masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas. Posyandu

dikelompokkan menjadi 4 strata. Posyandu Purnama yaitu posyandu dengan cakupan 5 program

atau lebih dengan melaksanakan kegiatan 8 kali atau lebih pertahun. Target Posyandu Purnama &

Mandiri Nasional sebesar 20 %, sedangkan kondisi Posyandu di wilayah UPTD Puskesmas Jrengik

pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Purnama sebesar 75 % dan mandiri 25 % ( 30.dan 10).

Masalah posyandu yang paling menghambat adalah angka drop out kader masih relatif tinggi,

kondisi geografis dan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Sedangkan pencapaian yang
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paling tinggi adalah posyanduPurnama. sebesar 75 % .

Dalam rangka meningkatkan kepersertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan,

sejak lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pada saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan Pra Upaya, yaitu Dana Sehat,

Asuransi Kesehatan, Asuransi Tenaga Kerja (astek)/ Jamsostek, JPKM dan asuransi kesehatan

lainnya, serta Kartu Sehat untuk penduduk miskin.

Di UPTD Puskesmas Jrengik jenis kepersertaan Jaminan Kesehatan Pra Bayar pada tahun

2012 hanya terdiri dari Askes PNS, Jamkesmas dan Dana Sehat. Untuk Jamsostek,Bapel dan

Prabapel JPKM tidak ada.

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain bayi dengan

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur Kurang Energi

Kronis (KEK).

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama

yang berpengaruh terhadap kematian Perinatal dan Neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori

yaitu BBLR karena Premature atau BBLR karena Intrauterine Growth Reterdation (IUGR), yaitu

bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR

dengan IUGR karena ibu berstatus Gizi Buruk, Anemia, Malaria dan menderita penyakit Menular

Seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat kehamilan.

Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di wilayah UPTD Puskesmas Jrengik pada tahun

2012 dilaporkan ada 19 kelahiran bayi dengan BBLR.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah pengukuran secara anthropometri

dengan menggunakan Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Jumlah balita gizi buruk di

wilayah UPTD Puskesmas Jrengik selama tahun 2012 dilaporkan ada 24 balita gizi buruk.

Upaya perbaikan gizi masyarakat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menangani

permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Beberapa permasalahan gizi sering dijumpai pada
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kelompok masyarakat adalah Kekurangan Kalori Protein, Kekurangan Vitamin A, Gangguan Akibat

Kekurangan Yodium dan Anemia Gizi Besi.

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan balita dilakukan melalui penimbangan di

posyandu secara rutin setiap bulan. Dari 2954 balita yang ada di wilayah UPTD Puskesmas

rengik tahun 2012, sebanyak 2.294 balita ditimbang ke posyandu 77 %.

Berdasarkan data yang terkumpul pada tahun 2012, bahwa cakupan pemberian Vitamin A di

UPTD Puskesmas Jrengik sebesar 79 %. Sedangkan cakupan pemberian Vitamin A untuk bayi

sebesar 48 %.

Tablet Fe adalah tablet tambah darah untuk menanggulangi anemia gizi besi yang diberikan

kepada ibu hamil. Cakupan pemberian tablet besi di wilayah UPTD Puskesmas Jrengikpada tahun

2012 adalah sebesar 72.16 %. Target Indonesia Sehat tahun 2015 adalah sebesar 95%. Pemberian

tertinggi adalah Desa Bancelok (102%), Desa Mlaka (100%) dan Desa Kotah(91.01 %).

Gambaran mengenai sumber daya kesehatan dikelompokkan dalam sajian data dan

informasi mengenai sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.

Jumlah puskesmas pembantu (pustu) di UPTD Puskesmas Jrengik 5 tahun terakhir relatif

tetap sebanyak 4 Pustu. Secara konseptual, puskesmas pembantu menganut konsep wilayah dan

diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 3-4 Desa. Dengan jumlah pustu sebanyak 4

buah berarti 1 buah Pustu mencakup 2-3 buah Desa. Rasio puskesmas pembantu terhadap

puskesmas rata-rata 2.55 : 1, artinya setiap puskesmas didukung oleh 2 sampai 3 puskesmas

pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai

upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di masyarakat. Upaya

kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Polindes, Posyandu, Pos

Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga
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Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Untuk memantau

perkembangannya posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu

Madya, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri.

Berdasarkan data terkumpul pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah Posyandu

ebanyak 40 buah dengan rincian sebagai berikut Posyandu Pratama dan Posyandu Madya tidak ada

Posyandu Purnama 30 buah (75 %) dan Posyandu Purnama Mandiri sebesar 10 buah (25%) dan

Posyandu Mandiri tidak ada.

Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan

pelayanan kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan

ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Pada tahun 2012 jumlah polindes di wilayah UPTD

Puskesmas Jrengik sebanyak 15 buah.

5.3 Desain / Model Komunikasi Kesehatan sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya

Malnutrisi Di Madura

Dalam upaya menyusun desain/ model komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi

tingginya malnutrisi di madura, dilakukan perencanaan komunikasi terlebih dahulu. Perencanaan

komunikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perencanaan komunikasi model “P” process.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden di masyarakat Kec Jrengik Kab

sampang Madura menganut system religi yang kuat. Di masyarakat setempat dikenal tradisi

Kompolan (yasinan). Hal ini menunjukkan bahwa acara keagamaan melalui komunitasnya bisa

menjadi media perantara dalam perencanaan strategi komunikasi meminimalisasi tingginya

malnutrisi di Madura.

Selain system religi, nilai masyarakat terhadap system organisasi kemasyarakatan

menempatkan keberadaaan organisasi seperti PKK sebagai wadah untuk memperoleh informasi,

Dari kondisi tersebut, media perantara penyampai pesan malnutisi juga akan efektif jika melalui

keluarga (ibu ibu) yang disebarluaskan melalui pengajian yasinan (Kompolan)
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Selain nilai budaya diatas, di madura juga dikenal kearifan lokal dalan nilai budaya tata

prilaku (sistem sosial).Sebagaimana nilai budaya yang telah tertanam pada diri masyarakat Madura

dalam ungkapan “Buppa, Babu, Guruh ban Ratoh”. Buppak, Bhabu, guru ratoh atau khussnya

kyai dan orang orang pemerintahan (pandai) diyakini bisa menjadi agen perubahan di masyrakat

madura. Nilai masyarakat terhadap system pengetahuan menunjukkan ketertarikan yang tinggi

responden terhadap segala macam informasi yang berkaiatan dengan kepentingan mereka seperti

salah satunya informasi yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Selama ini informasi tentang

kebersihan, kesehatan dan gizi mereka peroleh dari posyandu, dengan narasumber yang mereka

percayai yakni aparat desa (ketua PKK, kader posyandu) yang didampingi dengan petugas

kesehatan (dokter dan bidan) dan kyai atau nyai. Nilai responden tentang bahasa menunjukkan

bahasa daerah (madura) merupakan bahasa yang dianggap paling mudah dan enak untuk

berkomunikasi disamping bahasa indonesia. Sedangkan kesenian yang paling disukai responden

adalah sinetron dan hadrah. Nilai responden tentang kesenian menunjukkan mereka memperhatikan

pesan pesan atau isi dari kesenian yang mereka tonton. Dari hasil tersebut diatas bisa disimpulkan

bahwa media penyampaian pesan bisa melalui media kesenian tersebut dengan bahasa madura dan

bahasa indonesia sebagai pengantar.

Nilai pengetahuan dan sikap responden terhadap malnutrisi ini melahirka prilaku responden

berkaitan dengan malnutrisi. Sikap menomorsatukan suami melahirkan perilaku mengutamakan

kepentingan / kebutuhan suami daripada asupan gizi dan keperluan tumbuh kembang anak. Mereka

tidak memberi asupan gizi sesuai pengetahuan yang mereka peroleh. Mereka juga tidak membawa

anak dan keluarga ke tempat penanganan gizi ketika mereka magalamai ciri gizi buruk selama anak

tidak sakit dan masih bisa berjalan. Kalaupun haeus rawat inap karena sakitnya parah. Mereka lebih

memilih rawat jalan.

Dalam upaya penanganan Malnutrisi, dinas kesehatan Kab. Sampang melakukan beberapa

bentuk strategi seperti pelaksanaan sosialisasi dan penanganan kasus malnutrisi dengan kemasan

pesan dan media yang digunakan. Pelaksanaan program penanganan malnutrisi ini bukan tanpa
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kendala. Yang menjadi kendala intern adalah hanya keterbatasan dana. Sedangkan kendala Ekstern

yakni kurangnya perhatian dari ibu-ibu.

Beberapa program yang berkaiatn dengan penagangan malnutrisi sudah pernah dilakukan

oleh puskesmas kecamatan Jrengik yatu Sosialisasi; 2)Pojok Gizi; 3) TFC

Dalam menyusun desain / model komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi

tingginya malnutrisi di Madura, digunakan model komunikasi Harnord Laswell sebagai acuan

kerangka dasar model komunikasi.

1. sasaran / komunikan

sebagai wujud pemberdayaan komuniats perempuan madura, maka sasaran dalam strategi

komunikasi ini adalah perempuan madura yang tergabung dalam komuniatas perempuan

seperti PKK, pengajian yasinan (kompolan). Selain itu laki laki madura (suami) di wilayah

tersebut sebagai komunikan yang juga harus mendapat sosalisasi tentang pentinganya gizi bagi

keluarga Selain itu pemanfaatan anak anak melalui PAUD. bila dikaji dengan teori elaboration

likelihood menyebutkan sasran / komunikan ini menggunakan jalur peripheral

7. Menyusun tujuan perubahan perilaku yang diharapkan.

tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah berubahnya perilaku komunikan

yang mendukung program meminimalisasi tingginya malnutrisi.

3. Menentukan komunikator, pesan dan media sesuai dengan khalayak (komunikan)

a. Komunikator

Dalam penelitian ini, komunikator yang menyampaikan pesan tersebut adalah tokoh

masyarakat seperti klebun, kepala desa, kyai, nyai, ketua PKK yang didampingi petugas kesehatan

seperti bidan dan dokter.

b. Pesan

berupa perubahan mindset pentingnya gizi khususnya balita ; ciri gizi buruk; merubah

mindset orang tua tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan suami diatas

kepentingan gizi dan tumbuh kembang anak; cara penanganan gizi buruk; praktek olah pangan



42

yang sehat, murah dan bergizi

c. Media

Berkaiatn dengan media yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan tentang malnutisi

yang digunakan adalah media langsung tatap muka yang berbentuk saluran media komunikasi

tradisonal dan kelompok. Metode penyampain bukan hanya ceramah tapi langsung praktek tentang

penanganan gizi buruk dan pengolahan makan yang baik. Format media dibentuk dalam situasi

informasi informal. Dan dilakukan melalui pemberdayaan komuniats laki laki dan perempuan di

wilayah tersebut seperti media pengajian, arisan, posyandu dan praktek langsung pojok gizi

melalui komuniats dan tempat tempat yang dekat dengan warga.

Komponen komunikasi diatas dilakuakn dengan startegi komunikasi sebagai berikut.

komunikator mendatangi tempat tempat / kompolan komunikan dan melakukan pendekatan secara

informal untuk diberikan sosialisasi dan pemeliharaan kesehatan gizi ketika mere Feed back

dimungkinkan berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan sesantai mungkin tanpa format

klasikal. Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komuniaksi pemberdayaan komunitas

perempuan madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan teknik human relation.

Dari fenomena tersebut strategi komuniaksi yang paling penting dilakukan adalah muatan

pesan yang mengubah mindset pentingnya gizi khususnya balita ; dan merubah mindset orang tua

tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan suami diatas kepentingan gizi dan

tumbuh kembang anak.

5.4 Validasai Desain Komunikasi Kesehatan sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya

Malnutrisi Di Madura

5.4.1 Focus Grup Discusion Dalam Upaya Validasi Desain Komunikasi Kesehatan sebagai

Upaya Meminimalisasi Tingginya Malnutrisi Di Madura

Sebagai upaya melakukan validasi desain komunikasi kesehatan yang dihasilkan di tahun

pertama, FGD dilakukan dengan beberapa instansi terkait yakni : (1) Dinas kesehatan kabupaten

Sampang; (2) Puskesmas Jrengik; dan (3) bidan desa di Kecamatan Jrengik. Kabupaten Sampang.
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Dalam FGD dengan instansi instansi tersebut, mereka menyatakan dukungannya dalam program

penelitian Desain Komunikasi Kesehatan sebagai Upaya Meminimalisasi Tingginya Malnutrisi Di

Madura ini. Dalam FGD tersebut terungkap beberapa hal sebagai berikut.

Puskesmas telah berupaya menyampaikan program perbaikan gizi dengan isi pesan sbb :

- Pesan yang disampaikan berkaitan dengan gizi buruk antara lain meliputi :

1. Definisi gizi buruk

Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gizi

buruk tersebut.

2. Bahaya gizi buruk

Pesan ini disampaikan dengan tujuan agar masyarakat lebih waspada dan berusaha

semaksimal mungkin untuk bisa terhindar dari gizi buruk.

3. Pencegahan gizi buruk

Dalam hal ini disampaikan beberapa hal yang sekiranya bisa menyebabkan terjadinya

gizi buruk, sehingga masyarakat menghindari hal tersebut.

4. Kendala gizi buruk

Penyempaian pesan ini bertujuan agar masyarakat paham terhadap kendala-kendala gizi

buruk, dengan demikian masyarakat bisa langsung membawa ke puskesmas atau bidan

terdekat untuk memeriksakan.

- Mengenai perancangan pesan, diambil pesan yang memang dari Depkes dan juga pesan

yang memang dirancang oleh Dinkes bagian Kesga. Dan pesan tersebut bersifat umum tanpa

memperhatikan berbagai macam perbedaan dari masrakat.

- Program yang digunakan untuk menanggulangi gizi buruk antara lain :

1. Pemberian PMT yang biasanya 3 bulan 1x.

2. Pemberian MPAC pemulihan.

3. Pemberian susu gizi buruk bagi balita > 3 bulan.

4. Mengadakan penyuluhan pada waktu posyandu.
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Pesan ditujukan kepada :

- Puskesmas

Karena pukesmas banyak menangani tentang gizi buruk, sehingga dengan demikaian,

diharapkan puskesmas bisa memberikan pemahaman gizi buruk.

- Posyandu

Karena masyarakat akan memeriksa atau datang ke posyandu secara rutin, walaupun

sebagian ada yang kurang aktif, jadi hal ini menjadi tangan panjang dinas dalam

menjalankan program

- PKK

PKK merupakan organisasi yang sampai pada tatanan masyarakat bawah, hal ini bisa

menjadi media untuk membantu mensukseskan program.

- Dharma Wanita

Tujuannya agar mereka diberi pemahaman sejak dini dan bisa memberikan informasi

mengenai gizi buruk.

Media yang selama ini digunakan :

- Media yang digunakan antara lain :

1. Radio

Radio yang dijadikan sarana sosialisasi adalah Radio Salsabila dan SS (Suara Sampang).

Melalui Radio tadi diadakan Dioalog Interaktif agar masyarakat bisa bertanya banyak

hal yang berhubungan dengan gizi buruk. Hal ini biasanya dilakukan setiap 1 bulan 1x.

Mengenai narasumber dari pihak dinas yang menyampaikan dan menjawab jika ada

pertanyaan dari masyarakat melaui telepon. Berkaitan dengan bahasa yang digunakan

dalam dialog tersebut adalah bahasa Indonesia walaupun terkadang menggunakan

bahasa Madura.

2. Leaflet
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Melalui leaflet ini masyarakat dengan mudah mendapat informasi dan bisa langsung

dibawa pulang, karena langsung diberikan pada masyarakat dan untuk dibawa pulang.

Dengan demikian bagi ibu-ibu yang tidak bisa membaca bisa minta bantuan pada

kelurga yang dapat membaca dan memahami pesan tersebut. Mengenai leaflet biasanya

yang dari Depkes dan ada pula yang dari Dinkes sendiri. Berkaitan dengan bahasa yang

digunakan adalah bahasa Indonesia.

3. Poster

Melalui poster ini juga disosialisasikan ke masyarakat karena bisa dibagikan pada tiap

individu dan sama dengan leaflet jika tidak bisa membaca, maka bisa minta bantuan

pada orang lain. Berkaitan dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

4. Banner

Melalui banner agar masyarakat bisa membaca langsung berbagai informasi mengenai

gizi buruk. Hal ini diperuntukkan bagi orang yang bisa membaca, dan dalam

penyampaian pesan digunakan bahasa Indonesia.

Ada dampak yang dirasakan yakni :

- Efek yang nyata dari sosialisi program adalah perubahan perilaku, diantarannya :

1. Keaktifan ibu-ibu ada peningkatan

Jadi, jika ada kegiatan yang berhubungan dengan gizi keluarga mereka meraka mulai

bisa aktif menghadiri, lebih-lebih pada saat posyandu atau pada bulan Februari dan

Agustus yang biasanya diberikan susu ataupun biskuit.

2. Mulai memperhatikan asupan/makanan

Dalam hal ini tidak begitu maksimal, dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat

yang kurang memungkinkan.

3. Mulai memperhatikan gejala-gejala gizi buruk

Masyarakat biasanya sudah banyak yang faham, jadi ketika balitanya diperhatikan sudah
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ada salah satu gejala gizi buruk, maka terkadang segera dibawa ke bidan atau

puskesmas.

- Mengenai sifat dari efek ada yang permanen dan ada yang tidak, hal ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Disini ibu-ibu terkadang tidak aktif karena adanya berbagai kesibukan guna memenuhi

kebutuhan hidup. Dan mengenai asupan makanan, terkadang ibu-ibu memberikan apa

adanya tanpa mempertimbangkan gizi, karena mereka tidak punya uang untuk

memenuhi hal tersebut.

2. SDM

SDM sangat berpengaruh terhadap terhadap kesadaran ibu-ibu terhadap pentingnya gizi.

Namun karena kebanyanya ibu-ibu yang SDMnya rendah terkadang kurang

memperhatikan. Dan terkadang mereka berfikir dengan ikut posyandu adalah untuk

mendapatkan bantuan susu atau biskuit. Jadi, kalau tidak ada bantuan terkadang mereka

mulai tidak aktif.

3. Perantauan

Ada sebagian masyarakat yang ketika lahir anaknya diasuhkan pada neneknya, sedang

ibunya merantau. Dengan demikain yang namanya nenek kurang memperhatikan hal

tersebut dan kebanyakan mereka kurang faham mengenai gizi. Selain neneknya

terkadang ada sebagian yang diasuh oleh bibinya, hal ini juga menyebabkan kurangnya

perhatian dibandingkan ibunya sendiri.

- Berhubungan dengan respon

Kalau diperhatikan, sosialisasi program mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tapi

kalau pelaksanaannya tergantung keadaan dari masyarakat itu sendiri.

Adapun kendalanya adalah :

- Kendala Intern
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Yang menjadi kendala intern adalah hanya keterbatasan dana, karena dalam pengalokasian

dana kami menggunakan system preoritas, maksudnya ketika ada hal yang lebih mendesak

dan lebih penting, maka dana dialokasikan kesana.

- Kendala Ekstern

Kurangnya perhatian dari ibu-ibu. Terkadang ketika ada program sosialisasi mengenai gizi

buruk meraka banyak yang tidak hadir walaupun diundang. Begitu juga dengan posyandu,

sebagian dari mereka terkadang juga ada yang enggan untuk datang. Kalau demikian, untuk

mengatasi hal tersebut dibentuk kader-kader posyandu yang difungsikan untuk datang ke

balita-balita yang tidak hadir ke posyandu. Mengenai jumlah normalnya terdiri dari 5 orang.

Biasanya 2 orang untuk menimbang, 1 orang untuk pendaftaran, 1 orang untuk mencatat,

dan satu orang lagi biasanya untuk memberikan penyuluhan.

Dari FGD dengan bidan desa juga diperoleh beberapa masukan yang berguna bagi

penyusunan desain komunikasi ini antara lain:

Penyebab Akar Masalah Faktor Pendukung

Daya panggil ke
posyandu rendah

a. Ibu kurang sadar pentingnya
posyandu

b. Orang tua sibuk bekerja

Tersedianya kader kesehatan
yang siap membantu meskipun
belum optimal dan sering drop
(berganti ganti orang)
Adanya kompolan (pengajian
yasinan) yg selalu rutin
didatangi

Anak sulit makan a. Menu tidak menarik
b. Kebiasaan jajan
c. Kurangnya pengetahuan ibu

ttg olah pangan
sehat&murah

Tersedianya kader kesehatan
yang siap membantu meskipun
belum optimal dansering drop
(berganti ganti orang)

Pola makan yang salah
a. Cara masak yang salah
b. Kebiasaan serba instant
c. Perhatian orang tua yang kurang
d. Pengetahuan dan ketrampilan

kurang

Tersedianya kader kesehatan yang
siap membantu meskipun belum
optimal dan sering drop (berganti
gati orang)
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5.4.2 Evaluasi Desain Komunikasi Kesehatan dalam Upaya Meminimalisasi Tingginya
Malnutrisi di Madura

Dari FGD yang dilakukan diperoleh gambaran kondisi tentang obyek penelitian yang bisa

digunakan sebagai validasi atas model yang telah dihasikan ditahun I penelitian ini. Di tahun I

penelitian diketahui bahwa Dalam menyusun desain / model komunikasi kesehatan sebagai

upaya meminimalisasi tingginya malnutrisi di Madura, digunakan model komunikasi Harnord

Laswell sebagai acuan kerangka dasar model komunikasi.

1. sasaran / komunikan: perempuan madura yang tergabung dalam komuniatas perempuan

seperti PKK, pengajian yasinan (kompolan). Selain itu laki laki madura (suami) dan anak anak

melalui PAUD. bila dikaji dengan teori elaboration likelihood menyebutkan sasran / komunikan

ini menggunakan jalur peripheral

2. tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah berubahnya perilaku komunikan yang

mendukung program meminimalisasi tingginya malnutrisi.

3. unsur komunkasi :

a) Komunikator : tokoh masyarakat seperti klebun, kepala desa, kyai, nyai, ketua PKK yang

didampingi petugas kesehatan seperti bidan dan dokter.

b) Pesan perubahan mindset pentingnya gizi khususnya balita ; ciri gizi buruk; merubah mindset

orang tua tentang budaya patriarki yang lebih mementingkan keperluan suami diatas kepentingan

gizi dan tumbuh kembang anak; cara penanganan gizi buruk; praktek olah pangan yang sehat,

murah dan bergizi .

c). Media : media langsung tatap muka yang berbentuk saluran media komunikasi tradisonal dan

kelompok dengan langsung praktek tentang penanganan gizi buruk dan pengolahan makan yang

baik. Format media dibentuk dalam situasi informasi informal. Dan dilakukan melalui

pemberdayaan komuniats laki laki dan perempuan di wilayah tersebut seperti media pengajian,

arisan, posyandu dan praktek langsung pojok gizi melalui komuniats dan tempat tempat yang

dekat dengan warga.

Komponen komunikasi diatas dilakuakn dengan startegi komunikasi sebagai berikut.
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komunikator mendatangi tempat tempat / kompolan komunikan dan melakukan pendekatan secara

informal untuk diberikan sosialisasi dan pemeliharaan kesehatan gizi. Feed back dimungkinkan

berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan sesantai mungkin tanpa format klasikal.

Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komuniaksi pemberdayaan komunitas perempuan

madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan teknik human relation.

Berdasarkan hasil FGD, model komunikasi yang dihasilkan di tahun pertama itu, dievaluasi

sebagai berikut :

Dalam menyusun desain / model komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi

tingginya malnutrisi di Madura, digunakan model komunikasi Harnord Laswell sebagai acuan

kerangka dasar model komunikasi. Pada model komunikasi Harold Laswell ini menggambarkan

komunikasi dalam ungkapan who, says what, in which channel, to whom, with what effect? Atau

dalam bahasa indonesia adalah, siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dengan

pengaruh apa? Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap

masyarakat. Lasswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat tiga fungsi dan tiga

kelompok spesialis yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tersebut

Adapun proses komunikasi dalam model ini terdiri dari unsur unsur komunikasi seperti :

1. Who (siapa/sumber)

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu, pelaku atau pihak yang mempunyai

kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai suatu komunikasi. Pihak tersebut bisa

seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. Says what (pesan)

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan

(penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi.

3. In which channel (saluran/media)

Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima)

baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalu media cetak/elektronik).
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4. To whom (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi atau suatu

Negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (destination),

pendengar (listener), khalayak (audience), komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder).

5. With what effect (dampak/efek)

.Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) seteleh menerima pesan dari sumber

seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan

Adapun penyusunan desain komuniakasi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut

a. Menentukan segmentasi khalayak. Khalayak di sini berkaitan dengan khalayak primer, sekunder

dan tertier serta pihak pihak yang mempunyai peran untuk mendorong perubahan perilaku

b. Menentukan tujuan perubahan perilaku yang diharapkan, bagaimana kebutuhan khalayak bisa

dipertemukan dengan pesan yang ingin disampaikan.

c. Menentukan komunikator, pesan dan media sesuai dengan khalayak (komunikan) dan efek

perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan evaluasi desain

komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi tingginya malnutrisi di madura sebagai

berikut :

1. Menentukan sasaran / komunikan

Sasaran / komunikan: perempuan madura yang tergabung dalam komuniatas

perempuan seperti Kader kesehatan, dan masyarakat madura secara umum. Komunikan/

sasaran komunikasi dalam upaya meminimalisasi malnutrisi ini, bila dilihat dari karakteristiknya

dibedakan berdasarkan gender dan usia. Dari Karakteristik tingkat pendidikan terlihat sebgaian

besar audiens hanya lulusan smp dan sma bahkan ada yang tidak lulus sd. Karakteristik

komunikan yang demikian, bila dikaji dengan teori elaboration likelihood menyebutkan orang

berpendidikan rendah cenderung menggunakan jalur peripheral dimana faktor-faktor di luar isi
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pesan atau nonargumentasi lebih berpengaruh bagi yang bersangkutan dalam menentukan

tindakan. Jika seseorang secara sungguh-sungguh mengolah pesan-pesan persuasif yang

diterimanya dengan tidak semata-mata berfokus pada isi pesan yang diterimanya melainkan lebih

memperhatikan daya tarik penyampai pesan, kemasan pruduk atau aspek peripheral lainnya

maka ia dipandang menggunakan jalur pinggiran (peripheral route)

Posisi Kader kesehatan sebagai komunikan, terjadi dalam proses komunikasi TOT

yang dilakukan oleh tim pelaksana (peneliti) dalam upaya melakukukan pemberdayaan

kelompok perempuan madura. Sedangkan Posisi Masyarakat sebagai komunikan terjadi dalam

proses komunikasi yang dilakukan kader kepada masyarakat.

2. Menyusun tujuan perubahan perilaku yang diharapkan.

Kondisi sasaran di desa kotah dan desa jrengik, kec. Jrengik dengan segala permasalahan,

nilai- nilai yang dianut, dan karakteristiknya menempatkan tujuan peneitian ini ke arah adanya

perubahan prilaku kesehatan masyarakat setempat berkaitan dengan malnutrisi. Dalam

Precede/Proceed Model, Menurut Green dalam buku Notoatmodjo (1993), perilaku manusia

berangkat dari tingkat kesehatan dimana kesehatan ini dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya

perilaku itu sendiri terbentuk dari 3 faktor, yaitu:

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan faktor antesenden terhadap perilaku yang

menjadi dasar motivasi bagi pelaku. yang masuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, sikap,

kepercayaan, keyakinan, dan nilai.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa prilaku sasaran / komunikan dipengaruhi oleh pengetahuan,

sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai tentang malnutrisi. Hal ini terlihat seperti pada kuatnya

budaya patriarki membuat komunikan menunjukkan prilaku lebih mementingkan kebutuhan suami

daripada kebutuhan gizi anak. Keyakinan dan kepercayaan pada sistem religi yang mengahruskan

sasaran patuh pada ajaran agama, melahirkan prilaku sasran yang lebih mengutamakan datang ke
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acara kompolan (yasinan) dibandingkan dengan kedatangan mereka ke posyandu.

Nilai budaya madura dengan konsep bappa babhu guruh ratoh yang dimiliki masyarakat sasaran

melahirkan perilaku kepercayaan yang tinggi pada sosok kyai/nyai dan para pemimpin

pemerintahan. Dan selain itu nilai budaya madura dengan konsep menghargai tamu. Tamu adalah

raja.

2. Faktor pemungkin (enabling factors), adalah faktor antesenden terhadap perilaku yang

memungkinkan suatu motivasi atau aspirasi terlaksana. Faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik,

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, misalnya: puskesmas.

Dalam penelitian ini, perilaku komunikan karena faktor pemungkin terllihat dengan jarangnya

sasaran membawa keluarga mereka berobat ke puskesmas Kec. Jrengik karena faktor jauhnya jarak

meski fasilitas kesehatan tersebut telah ada. Seperti telah dipaparkan di atas, puskesmas Jrengik

telah memiliki fasilitas TFC sebagai tempat untuk merehabilitasi pasien malnutrsi, namun

keterpakaian fasilitas TFC ini masih jarang terpakai. Jauhnya jarak fasilitas ini membuat pasien

memilih untuk rawat jalan.

3. Faktor penguat (reinforcing factors), merupakan faktor penyerta yang datang sesudah perilaku,

memberikan ganjaran intensif atau hukuman atas perilaku dan berperan bagai menetap atau

lenyapnya perilaku itu. Termasuk dalam faktor ini adalah manfaat sosial, jasmani, ganjaran nyata

ataupun tidak nyata yang diterima oleh pihak lain (vicarious rewards). Dalam penelitian ini, prilaku

komunikan yang mau datang ke posyandu karena adanya faktor penguat akan mendapat susu dan

biskuit gratis serta program program gratis pemerintah lainnya, sedangkan ketika program tersebut

berhenti, motivasi untuk datang ke posyandu juga turun. Prilaku ini juga terlihat dalam program

pojok gizi yang pernah ada. Progrram ini berjalan ketika prilaku mereka untuk aktif dipicu

mendapat sembako dan masakan matang gratis. Sehingga ketika program ini kehabisan dana, maka

program tidak berjalan.

Dari kondisi yang dipaparkan diatas, tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah

berubahnya perilaku komunikan yang mendukung program meminimalisasi tingginya malnutrisi.
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Tentu saja perubahan prilaku ini akan diseting dalam desain komuniaksi yang mempertimbangkan

faktor faktor yang mempengaruhi prilaku masyarakat sasaran.

3. Menentukan komunikator, pesan dan media sesuai dengan khalayak (komunikan)

a) Komunikator

Peranan utama komunikator adalah persuasi. aktivitas komunikasi manusia, termasuk

komunikasi kesehatan pada semua level komunikasi yakni antar personal, kelompok, organisasi,

publik maupun massa mempunyai tujuan komunikasi yg relatif sama yaitu mempengaruhi sifat

penerima, misalnya pihak sasaran yg mengubah persepsi dan sikap mereka sesuai dgn kehendak

pengirim informasi. kalau kita katakan bahwa sumber, pengirim, komunikator adalah pihak yg

memprakarsai komunikasi, maka peranan utama komunikator adalah untuk mempengaruhi yang

dalam bahasa psikologi komunikasi disebut persuasi.

Menurut Aristoteles perbedaan cara berpikir dan bertindak itu dapat dipersatukan melalui

retorika yang dalam prakteknya tergantung dari bagaimana menerapkan jenis kemampuan untuk

mengungkapkan pendapat, yaitu : ethos, pathos dan logos.

Etos. Menurut Aristoteles jika anda adalah komunikan maka anda akan dipengaruhi oleh

seorang pembicara hanya karena dia menampilkan diri sebagai seorang yang dilihat dan dirasakan

audiens sebagai orang ( sumber, pengirim, komunikator) yang :

1. inteligence – komunikator yang tampil sebagai seorang yang pandai, atau cakap, percaya diri,

mengetahui fakta, berbicara yang jelas, berdiri atau duduk dengan postur tubuh yang menunjukan

orang cakap.

2. karakter – komunikator yang tampil dengan karakter yang jujur, adil, memiliki reputasi sehingga

kita merasa orang itu berkata benar dan jujur.

3. goodwill – audiens juga lebih percaya kepada komunikator yang menunjukan kemauan baik,

pernyataan yang pasti, kontak mata, gerakan yang meyakinkan, ada kesan melindungi kita.
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Pathos. pathos berkaitan dengan emosi, artinya bagaimana seorang komunikator mampu

menampilkan daya tarik emosional sehingga mampu membangkitkan perasaan komunikan.

kemampuan itu ditunjukan oleh manipulasi :

1. making and calming – anger : mampu membuat komunikan merasa sejuk dan marah.

2. love – hate: mampu membuat komunikan mencintai dan membenci.

3. fear – confidence : mampu membuat komunikan merasa takut atau membangkitkan kepercayaan

diri.

4. shame – shamelessness : mampu membuat komunikan merasa malu atau membangkitkan

keberanian.

5. indignation- envy : mampu membangkitkan rasa berkuasa atau kehilangan kekuasaan/pengruh.

6. admiration – envy: mampu membangkitkan semangat kerja atau mendorong orang lain bekerja

keras atau tidak bekerja keras.

Logos. berkaitan dengan kemampuan komunikator yang secara intelek ( cerdik atau pandai )

mengatakan sesuatu secara rasional dan argumentatif, misalnya menyampaikan informasi dengan

data statistik memberikan contoh2 dengan kesaksian.

logos meliputi :

1. invention – kemampuan menyampaikan sebuah informasi yang menampilkan hokum-hukum

logika (masuk akal).

2. arrangement – kemampuan menyampaikan sebuah topik informasi secara sederhana sesuai posisi

komunikator.

3. style – kemampuan menampilkan gaya berbicara yang menyenangkan komunikan.

4. memory – kemampuan menampilkan informasi dengan gambaran sesuatu informasi yang diingat

dan informasi itu berkaitan dengan apa yang anda ucapkan.
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5. delivery – kemampuan berbicara efektif.

Sedangkan diketahui bahwa ada prinsip prinsip umum kredibilitas seorang komunikator.

Beberapa prinsip yakni : daya tarik, motif, kesamaan, dapat dipercayai, kepakaran dan keaslian

pesan. Disisi lain dimensi kredibilitas sendiri meliputi :

1. compotence. kemampuan komunikator yg diperlihatkan melalui kewenangan ( pangkat, jabatan,

kepakaran ) diatas suatu obyek yg sedang dipercakapkan.

2. character, yang diperlihatkan oleh moral komunikator.

3. intention, motif atau maksud yang mendorong komunikator mengatakan sesuatu.

4. personality, yakni pesan kedekatan (proximity) antara komunikan dan komunikator.kesamaan

psikologis, sosiologis, antropologis sering mempengaruhi rasa kedekatan antara komunikan dgn

komunikator.

5 dynamics, yakni dinamika yg diperlihatkan oleh seorang komunikator.

6. charisma, kualitas individu yang ditunjukan powerful language, social sensitivity dan

attractivennes.

7. authority, komunikator yang memegang kekuasaan atau wewenang tertentu lebih dipercayai

komunikan dari pada yg tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang.

8.compliance, komunikan lebih mudah mengadopsi perilaku komunikator karena hubungan

diantara dua pihak diiming imingi oleh hukuman atau ganjaran.

9.internalization, komunikan lebih mudah menerima suatu pesan yang direkomendasikan

komunikator karena informasi itu searah dengan nilai atau sikap komunikan.

10.identification, komunikan juga lebih mudah menerima suatu pesan yg direkomendasikan

komunikator karena informasi itu merupakan identifikasi diri/pribadi komunikator.

11. expertise, kepakaran yang melekat pada seorang komunikator, karena kepakaran dalam subyek

yang dipercakapkan atau yang dinformasikan akan memudahkan komunikan percaya kepada

komunikator.

12. trustworthiness, hal yang dapat dipercayai merupakan penilaian komunikan terhadap
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komunikator, artinya audiens lebih mudah menerima pesan dari komunikator yang dipercayai.

13.good will, audiens lebih mudah menerima pesan dari komunikasi yang menurut dia mempunyai

kebaikan tertentu.

14. emotional intelligence, kecerdasan emosional, yakni tampilan emosi sesuai dengan konteks

tertentu, komunikator sangat mempengaruhi penerimaan pesan oleh audiens.

Kader kesehatan dalam penelitian ini adalah komunikator utama yang bertugas sebagai

penyampai pesan kesehatan kepada warga. Namun dalam konteks komunikan yang khusus dan

jenis pesan yang harus menyesuaikan kondisi ini, maka peran komunikator dapat beralih kepada

para opinion leader di wilayah tersebut. Opinion leader yang berperan sebagai komunikator dalam

konteks penelitian ini adalah bu nyai dan bunda PAUD.

Kader kesehatan berperan sebagai komunikator karena kharisma, kredibilitas, dan kompetensi

sebagai pembantu/ penerjemah informasi kesehatan dari dinas kesehatan/ bidan. Bu nyai menjadi

komunikator karena dalam posisinya bu nyai memiliki authority dan trustworthiness. Authority

artinya bu nyai sebagai komunikator yang memegang kekuasaan atau wewenang tertentu lebih

dipercayai masyarakat sebagai komunikan dari pada yg tidak mempunyai kekuasaan atau

wewenang. Trustworthiness artinya dalam hal ini masayrakat sebagai komunikan lebih mudah

menerima pesan dari komunikator yang dipercayai yaitu bu nyai. Peran bu nyai sebagai

komunikator sangat erat kaitannya dengan budaya Madura yang sangat menghormati tokoh

masyarakat dalam konsep bappa,babbu, ghuru, rato. Dalam konsep ini bu nyai adalah sosok guru

sangat dihormati dan memegang peran penting dalam kehidupan kemasyarakatan, khususnya

bidang keagamaan.

Bunda PAUD menjadi komunikator karena dia memiliki good will, emotional intelligence.

Goodwill artinya audiens dalam hal ini murid PAUD lebih mudah menerima pesan dari

komunikator yang menurut dia mempunyai kebaikan tertentu. Bunda PAUD dalam pandangan

muridnya pastilah orang yang penuh kebaikan pada muridnya. Sedangkan emotional intelligence

atau kecerdasan emosional, artinya tampilan emosi sesuai dengan konteks tertentu. Murid PAUD
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sangat mudah menerima pesan bunda PAUD nya, karena bunda PAUD memiliki kecerdasan

emosional dalam mempengaruhi komunikan.

b) Pesan

Pesan yang disampaikan dalam desain komuniaksi ini berupa pentingnya memelihara

kesehatan, kebersihan dan gizi keluarga dari perspektif agama, praktek olah pangan yang sehat,

murah dan bergizi ,serta obrolan ringan seputar pengolahan bahan pangan yang baik dan kesehatan

keluarga; belajar sehat bersama PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai).

Pesan yang disampaikan tergantung pada siapa yang berbicara (komunikatornya). Hal ini

disesuaikan dengan kredibitas dan kompetensi masing masing komunikator. Komunikator Bu nyai

memiliki kharisma, kredibitas dan kompetensi sebagai penyampai dakwah sehingga pesan yang

dititikan padanya untuk disampaikan dalam program ini adalah pentingnya memelihara kesehatan,

kebersihan dan gizi keluarga dari perspektif agama. Pesan ini disampikan dengan cara Authority

(kekuasaan) : Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk meyakinkan khalayak untuk

menerima keyakinan atau pesan yang disampaikan

Komunikator Ibu Ibu Kader Kesehatan dikenal memiliki kharisma, kredibilitas, dan

kompetensi sebagai pembantu/ penerjemah informasi kesehatan dari dinas kesehatan/ bidan. Oleh

karena itu pesan yang dititipkan kepadanya untuk disampaikan dalam program ini adalah praktek

olah pangan yang sehat, murah dan bergizi ,serta obrolan ringan seputar pengolahan bahan pangan

yang baik dan kesehatan keluarga. Sebagai penerjemah informasi kesehatan, pesan ibu ibu kader

bukan mengulang informasi kesehatan yang disampaikan oleh dinas/ puskesmas/bidan ttg ciri gizi

buruk, penangannan gizi buruk dan lain lain tapi lebih pada penerjemahkan pesan pesan kesehatan

dan gizi tersebut dalam bentuk praktek dan informasi informasi ringanlam ini dianggap mitos,

sepele tapi ternyata sangat penting untuk kesehatan. Pesan ini disampaikan dengan cara

Commitment (komitmen). Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi seseorang kepada

sebuah produk, kelompok, partai politik dan sebagainya.
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Sedangkan komunikator bunda PAUD dikenal memiliki kharisma, kredibitas, dan

kompetensi di bidang pendidikan. Sehingga pesan yang dititipkan kepadanya berbentuk belajar

sehat bersama PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai).Pesan ini disampikan dengan cara

Liking. Pesan “kesukaan / kegemaran” ditekankan pada orang, tempat atau suatau objek.

c). Media

Media langsung tatap muka (face to face communication) yang berbentuk saluran media

komunikasi tradisonal dan kelompok dengan langsung praktek tentang penanganan gizi buruk dan

pengolahan makan yang baik. Format media dibentuk dalam situasi santai dan informal.

Pemberdayaan komuniats perempuan di wilayah tersebut dilakukan melalui media kompolan

(pengajian), praktek langsung pojok gizi melalui komunitas dan tempat tempat yang dekat dengan

warga. Bentuk lain yang digunakan sebagai media penyampaikan proses komunikasi ini adalah

kunjungan langsung door to door pada masyarakat yang melekat pada kunjungan rutin kader

posyandu, serta kunjungan pada sekolah PAUD dan TK.

Komunikasi langsung menjadi pilihan dalam penelitian ini karena akan lebih mudah mendapatkan

umpan balik atau feedback dalam penyampaian pesan. Respon komunikan langsung terlihat.

Suasana santai dan informal menjadikan proses komunikasi lebih lancer dan tidak menciptakan

jarak antara komunikator dan komunikan. Media praktek langsung olah pangan sederhana

dimaksudkan untuk memudahkan penerimaan pesan oleh komunikan karena keterlibatan mereka

secara langsung dalam proses praktek olah pangan tersebut.

Media kompolan (pengajian) menjadi media dalam penyampaian pesan kesehatan karena dalam

struktur masyarakat Madura sangat menghargai bu nyai sebagi ghuru sebagai salah satu sosok

diantara 4 sosok sentral masyarakat Madura yaitu Bappa, babbhu, ghuru, rato. Dengan konsep

penghargaan terhadap bu nyai sebagai guru, membuktikan bahwa konsep kearifan local mereka

tentang penghargaan nilai-nilai religi sangat tinggi.

Kunjungan langsung “door to door” menjadi media yang efektif karena konsep kearifan local

masyarakat Madura tentang penghargaan pada tamu. Kader kesehatan sebagai tamu saat
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melakukan kunjungan akan mendapat sambutan yang ramah dari tuan rumah. Hal ini memudahkan

penyampaian pesan kesehatan oleh kader.

d) Feed back dimungkinkan berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan sesantai

mungkin tanpa format klasikal.

e) Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komunikasi pemberdayaan komunitas

perempuan madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan teknik human relation.

5.4.3. Action Research Desain Komunikasi Kesehatan sebagai Upaya Meminimalisasi

Tingginya Malnutrisi Di Madura

Action research memiliki karakter tersendiri, diantaranya memiliki beberapa

komponen yang bersifat dua arah, yaitu dari pihak pelaksana atau peneliti ke masyarakat

dan sebaliknya. Komponen-komponen tersebut meliputi : (a) transfer informasi dari pihak

pelaksana kepada masyarakat maupun dari masyarakat ke pelaksana; (b) penyadaran

terhadap masyarakat tentang masalah dan potensi yang mereka miliki (terjadi dua arah); (c)

proses motivasi masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri; (d) transfer inovasi

dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan inovasi dan hasil perbaikannya, serta (e)

pelembagaan penerapan inovasi.

Kegiatan action research ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi angka gizi

buruk di Madura, khususnya wilayah Jrengik Sampang. Kegiatan melibatkan para kader

kesehatan yang memiliki peran penting dalam program kesehatan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini penelitian ini, action Research ini dilakukan dalam 2 bentuk

kegiatan yakni (1) kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada kader kesehatan

(TOT=Training of Trainer), serta (2) kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para kader

kesehatan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti TOT. Kegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh kader kesehatan dilakukan dalam beberapa model, sesuai

dengan kondisi masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai

pentingnya kesehatan dan gizi bagi keluarga khususnya balita ini, kader kesehatan

melakukakannya melalui pertama kompolan atau pengajian rutin, kedua sosialisasi melalui

kegiatan PAUD, serta ketiga sosialisasi langsung secara “door to door”. Berikut adalah

uraian kegiatan action research yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini.
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5.4.3.1.Pertama adalah kegiatan action research yang dilakukan oleh tim peneliti atau pelaksana

kepada para kader kesehatan di Desa Kotah Jrengik Sampang. Kader kesehatan di wilayah

ini memiliki peran penting dalam penanganan beragam masalah kesehatan di wilayah

tersebut. Adapun rincian pelaksanaan action research kepada kader ini adalah sebagai

berikut:

- Lokasi Pelaksanaan

Action research dilaksanakan di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Sampang. Alasan

pemilihan lokasi ini diantara wilayah lain di Jrengik adalah karena Kotah merupakan

desa yang memiliki masalah yang kompleks dibanding desa yang lain, disamping

juga karena desa Kotah memiliki angka malnutrisi atau gizi buruk yang tinggi.

Selain memiliki angka gizi buruk tinggi, dalam pennelitian ini juga menemukan

fakta-fakta baru di bidang kesehatan di wilayah ini. Menurut pengakuan beberpa

kader kesehatan disana, kesadaran akan kesehatan di wilayah ini sangat rendah,

khususnya di suatu wilayah di kampung atau dusun “Mogug”. Kampung Mogug

termasuk dusun atau kampong yang spesifik, baik dalam masalah kesehatan dan juga

kesadaran akan nilai kesehatan yang masih rendah. Dusun ini memiliki angka

kematian ibu dan bayi yang tinggi, banyak penderita kusta, juga kesadaran akan

kesehatan yang masih rendah. Salah satu fakta kesehatan di dusun ini adalah masih

sangant dominannya peran dukun dalam pelayanan kesehatan warga, termasuk

dukun beranak dalam proses kelahiran. Salah satu sebab tingginya angka kematian

ibu dan bayi adalah karena masih dominannya peran dukun beranak dan juga

kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berobat ke tenaga medis yang ada.

Secara turun temurun mereka lebih mempercayai dukun dibanding tenaga

kesehatan. Hal ini dibenarkan oleh kader kesehatan disana yang mengatakan bahwa

bila mengalami gangguan kesehatan masyarakat lebih memilih ke dukun, dan bila

sudah dalam kondisi yang sangat kritis, mereka baru membawa ke tenaga kesehatan

setempat. Dusun Mogug juga memiliki fakta kesehatan lain yaitu banyaknya

penderita penyakit kusta. Menurut pengakuan ibu Zumrotul Wustho, selaku bidan

sekaligus koordinator kader kesehatan desa Kotah, kader kesehatan di wilayah Kotah

memiliki tugas yang sangat berat, khususnya di dusun Mogug.

- Waktu pelaksanaan Pelaksanaan action reseach

Kegiatan sosialisasi tim peneliti kepada kader kesehatan di desa Kotah Kecamatan

Jrengik Sampang dilaksanakan pada 12 September 2014. Waktu pelaksanaan
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merupakan hasil kesepakatan antara tim pelaksana/ peneliti dengan para kader

kesehatan di desa Kotah

- Materi

Materi kegiatan sosialisasi kepada kader ini adalah mengenai desain

komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi tingginya malnutrisi di

Madura. Dalam konteks ini, peneliti atau tim pelaksana action research menjelaskan

kepada kader mengenai desain komunikasi kesehatan yang harus memperhatikan

tiap unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan dan efek.

Dalam desain ini dijelaskan bahwa masing-masing komponen di dalam proses

komunikasi memegang peran penting dalam penyampaian pesan agar tujuan

komunikasi efektif tercapai.

Dalam kegiatan ini tim pelaksana menjelaskan bahwa desain komunikasi

kesehatan yang akan nanti diaplikasikan oleh para kader nantinya kepada masyarakat

mirip dengan yang saat ini akan mereka dapatkan dari tim saat itu. Dikatakan mirip

karena tidak akan benar-benar sama dengan nanti yang akan diterapkan para kader

kepada masyarakat, tapi muatan pesannya yang sama yaitu mengenai pentingnya

kesehatan khususnya bagi balita dalam upaya pencegahan gizi buruk. Adapun rincian

mengenai kegiatan ini adalah sebagai berikut:

o Komunikator dalam kegiatan TOT (Training of Trainer) ini adalah tim pelaksana

atau peneliti. Tim menjelaskan tentang latar belakang kegiatan, tujuan, manfaat

dan aplikasi di masyarakat. Kegiatan TOT ini merupakan langkah awal bagi

upaya mengurangi angka gizi buruk di wilayah tersebut. Kedepannya model yang

diterapkan dalam TOT ini yang akan diterapkan oleh kader kepada masyarakat di

dusunnya masing-masing, dan para kader kesehatan yang akan menjadi

komunikatornya.

o Pesan dalam kegiatan TOT kepada kader ini adalah mengenai pentingnya

pemahaman mengenai kesehatan dan upaya pencegahan gizi buruk pada balita.

Selain pentingnya pemahaman kesehatan, upaya pencegahan gizi buruk

padabalita, juga dijelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan masalah

kesehatan sehari-hari, tip-tip ringan masalah kesehatan, metode pengolahan

pangan yang sederhana tapi bergizi. Peserta juga mendapat info tambahan dan

praktek langsung mengenai olah pangan dan beberapa resep sederhana yang

bergizi dan murah.
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o Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah komunikasi tatap muka atau

face to feace communication . Media ini dianggap efektif, karena komunikator

mampu menjalin komunikasi secara langsung dengan komunikan atau audiens

nya, sehingga ada umpan balik langsung (direct feedback). Komunikator dapat

melihat respon langsung dari komunikannya.

o Komunikan dalam kegiatan ini adalah para kader kesehatan di desa Kotah

Kecamatan Jrengik Sampang. Kader kesehatan yang mengikuti kegiatan ini ada 8

orang, ditambah dua orang asisten bidan desa, dan seorang bidan desa Kotah

yang bertindak selaku koordinator kader kesehatan. Kader yang mengikuti

kegiatan inilah yang kedepannya akan menjadi komunikator bagi penyampaian

pesan kesehatan kepada masyarakat di masing-masing wilayahnya.

o Efek yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman para

kader kesehatan mengenai desain komunikasi kesehatan yang nanti akan

diterapkan kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang tepat, semangat

pengabdian yang tinggi diharapkan para kader akan menerapkan di masyarakat

dan mampu mengurangi tingginya gizi buruk di wilayahnya.

- Kronologis

Kegiatan action research dilaksanakan pada hari Jumat 12 September 2014.

Acara dimulai pukul 08.00 – selesai. Acara dimulai dengan perkenalan dari tim

pelaksana kepada para kader kesehatan di wilayah desa Kotah Kecamatan Jrengik

Sampang. Acara berlangsung santai karena dirancang agar pesan yang disampaikan

mudah dipahami dan diaplikasikan kepada masyarakat. Penyampaian materi

disampaikan oleh tim pelaksana.

Acara dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang kegiatan, tujuan,

manfaat kegiatan dan tindak lanjut dari kegiatan ini. Setelah penjelasan tentang

kegiatan, acara dilanjutkan dengan materi tentang pentingnya masalah kesehatan dan

gizi khususnya bagi tumbuh kembang balita. Materi ini untuk dimaksudkan untuk

menambah wawasan para kader tentang masalah kesehatan dan gizi khususnya pada

balita, karena balita adalah generasi masa depan bangsa yang akan menentukan basib

bangsa ke depan. Materi dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai

kesehatan dan gizi di wilayah lain yang barangkali berbeda dengan di wilayah

mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran kader

untuk membantu warga desa di wilayahnya untuk meningkatkan derajat kesehatan

dan kehidupannya.
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Kegiatan dilanjutkan dengan materi mengenai beragam menu sehat yang

murah serta bahannya ada di sekitar kita. Pada sesi ini kader mendapat pengetahuan

dan praktek langsung beragam menu murah meriah dan bergizi yang dapat

diterapkan sehari-hari. Resep yang dipraktekkan antara lain salad sayur, bola-bola

tempe spesial, nugget tahu, sate buah dan beberpa resep lainnya. Resep dalam

kegiatan ini sengaja ditampilkan yang berbahan utama sayur dan buah. Hal ini

dimaksudkan untuk membantu orang tua dan kader kesehatan dalam meningkatkan

kesadaran tentang sayur dan buah khususnya pada anak-anak. Karena dari beberapa

sumber didapatkan informasi bahwa anak-nak tidak menyukai buah dan sayur,

sehingga alternatif menu ini banrangkali menjadi pilihan bagi pemenuhan kebutuhan

akan vitamin dan serat pada anak-anak.

Setelah materi mengenai resep sederhana murah meriah dan bergizi, kegiatan

dilanjutkan dengan materi mengenai beberapa tip atau pengetahuan ringan bidang

kesehatan yang barangkali sering kita abaikan karena kita anggap sepele. Hal-hal

kecil, sederhana yang ternyata berdampak pada kesehatan dan tubuh kita. Tip-tip

ringan yang disampaikan dalam kegiatan ini diantaranya cara mengolah sayur secara

tepat agar tidak kehilangan kandungan vitamin dan serat, pembiasaan kepada anak

mengenai pola makan sehat, mengurangi jajanan, cara mengolah makanan yang

sehat, dan beberapa tip ringan lainnya. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab

oleh peserta. Peserta mengajukan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan maslah

keseharian yang mereka jumpai baik sebagai ibu, kader kesehatan maupun sebagai

warga masyarakat. Para kader ini juga banyak menceritakan tentang pengalaman

mereka sebagai kader kesehatan dengan beragam permasalahan yang mereka hadapi

di lapangan. Umpan balik dari kader menunjukkan mereka merespon pesan yang

disampaikan komunikator.

- Lain-lain

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat respon sangat positif dari kader

kesehatan desa Kotah Kecamatan jrengik Sampang. Respon positif ini menunjukkan

bahwa mereka memeliki kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan di sekitar

meeka dan bermaksud memperbaiki keadaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa

kaderr kesehatan di wilayah ini mampu menjadi motor penggerak bagi inovasi-

inovasi baru bidang kesehatan di wilayah mereka.
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5.4.3.2. Action research kedua adalah kegiatan sosialisasi kader kesehatan pada masyarakat

Kegiatan action research yang dilakukan setelah pelaksanaan TOT kepada kader kesehatan

adalah aplikasi dari desain komunikasi kesehatan untuk mengurangi tingginya malnutrisi. Action

research ini dilakukan pada masyarakat, dalam hal ini kelompok ibu-ibu. Kelompok ibu dipilih

karena merekalah yang memegang kendali rumah tangga khususnya masalah kesehatan anggota

keluarga termasuk anak-anak. Rincian dari kegiatan action research ini adalah sebagai berikut:

 Lokasi action research

Action research dilakukan di desa Kotah Kecamatan jregik Sampang, tepatnya di

mushola salah satu warga setempat. Mushola bagi masyarakat Madura adalah bagian tak

terpisahkan dari kehidupan. Mushola menjadi bangunan penting yang ada dalam lokasi

bangunan rumah masyarakat Madura.

 Waktu pelaksanaan action research

Pelaksanaan action research kepada kelompok ibu-ibu ini dilaksanakan pada Jumat,

26 September 2014. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kegiatan rutin ibu-ibu

kelompok pengajian desa Kotah kecamatan Jrengik Sampang.

 Materi

Seperti halnya pada action research kegiatan TOT sebelumnya, maka materi pada

kegiatan action research kali ini juga mengenai masalah olah pangan sehat dan obrolan

ringan seputar maslah kesehatan keluarga , dengan rincian sebagai berikut:

o Komunikator

Dalam kegiatan sosialisasi ini yang bertindak selaku komunikator adalah kader

kesehatan di Desa Kotah Kecamatan Jrengik kabupaten Sampang, dan ibu nyai dari

wilayah tersebut. Kader kesehatan bertindak sebagai komunikator, karena mereka

dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi bidang kesehatan dan mengenal

warga setempat dengan baik. Ibu nyai dipilih sebagai komunikator karena seperti

halnya sebagian besar orang Madura masih sangat menghormati sosok kyai maupun

nyai di wilayahnya. Mereka dipandang sebagai sosok yang menjadi panutan di

bidang keagamaan. Dalam kegaitan ini ibu nyai menyampaikan pesan keagamaan

rutin, namun muatan dakwahnya diselingi pesan-pesan kesehatan dari perspektif

agama Islam.

o Pesan

Pesan mencakup materi pesan kesehatan pada masyarakat. Materi kesehatan meliputi

pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, gizi keluarga khususnya pada balita.

Juga dijelaskan mengenai tip-tip ringan masalah kesehatan, pengolahan pangan yang
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sehat dan tepat untuk menjaga kandungan gizinya. Materi juga meliputi resep-resep

aneka olahan sederhana yang sehat dan bergizi. Pesan mengenai kesehatan

disampaikan oleh kader kesehatan sebagai komunikator, sedangkan pesan mengenai

kesehatan dari perspektif agama Islam disampaikan oleh ibu nyai. Dalam forum

pengajian ini ibu nyai menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesehatan,

kebersihan, gizi bagi anak. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak adalah

amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat dan dididik secara baik, termasuk

menjaga kesehatannya agar menjadi generasi yang sehat, cerdas dan beriman.

o Komunikan

Komunikan dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu anggota pengajian Desa Kotah

Kecamatan jrengik Kabupaten Sampang. Ibu-ibu dipandang sebagai sosok penting

dalam penentu masalah kesehatan dan pangan bagi keluarga, khususnya anak-anak.

Ibu-ibu harus menjadi ujung tombak dalam penanganan masalah gizi keluarga.

Anak-anak harus menjadi prioritas pertama dalam keluarga, karena mereka adalah

generasi masa depan bangsa. Peran ibu menjadi sangat penting bagi masalah

kesehatan keluarga.

o Media

Forum pengajian rutin ibu-ibu didesa ini menjadi media dalam penyampaian pesan

mengenai masalah kesehatan keluarga. Media ini dianggap efektif karena kegiatan

keagamaan menjadi kegiatan rutin yang hampir dipastikan diikuti oleh seluruh ibu-

ibu. Pengajian adalah kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh warga

masayarakat, termasuk ibu-ibu. Dalam penyampaian pesan ini para komunikator

(kader kesehatan dan ibu nyai) menyampaikan pesan dalam bahasa Madura.

o Efek

Melalui sosialisasi masalah kesehatan pada ibu-ibu pengajian ini, efek yang

diharapkan adalah meningkatnya pemahaman ibu-ibu akan pengetahuan kesehatan

baik dari perspektif kesehatan, maupun keagamaan. Hal ini diharapkan akan ditindak

lanjuti dengan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama kegiatan

pengajian ini dalam kehdupan sehari-hari.

 Kronologis

Semua acara dalam kegiatan ini dilakukan oleh kader. Tim pelaksana hanya mendampingi

selama kegiatan berlangsung dan melakukan evaluasi di akhir kegiatan. Kegiatan action

research dilaksanakan mulai pukul 13.00 – selesai. Acara dimulai dengan penjelasan

mengenai latar belakang kegiatan, manfaat, tujuan kegiatan. Setelah penjelasan tersebut,
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acara dilanjutkan dengan acara rutin pengajian berupa pembacaan Surat Yasin, yang

dilanjutkan dengan tausyiah oleh ibu nyai. Dalam penyampaian tausyiah itulah ibu nyai

menyampaikan mateeri keagamaan seperti biasanya, namun disisipkan materi tentang

kesehatan, kebersihan dan gizi pada anak. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik

mengenai masalah kesehatan maupun masalah keagamaan dengan nara sumber dari

komunikator yang berkompetn yaitu kader kesehatan dan ibu nyai. Dalam kegiatan ini juga

disampaikan materi mengenai tip-tip ringan masalah kesehatan, keluarga, dan beberapa

contoh resep makanan sederhana, sehat, serta mudah pengolahannya. Dalam penyampaian

materi olah pangan ini, kader kesehatan menerapkan model praktek langsung. Hal ini

dilakukan untuk memudahkan para ibu menangkap pesan yang disampaikan. Praktek

langsung memasak beberapa resep sederhana yang sehat ini dilakukan bersama dengan ibu-

ibu peserta. Hasil praktek memasak ini kemudian disajikan dan dijadikan oleh-oleh dalam

kegiatan tersebut.

 Lain-lain

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan mendapat respon yang antusias. Ibu-ibu

kelompok pengajian mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Dalam sesi tanya

jawab bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang diluar konteks kesehatan. Ada ibu-ibu

yang menanyakan masalah penanganan limbah dari usaha penggergajian kayu, pengolahan

limbah ternak burung puyuh. Hal ini menunjukkan ibu-ibu memiliki kepedulian terhadap

banyak hal dalam urusan keluarga, dan lingkungan.

5.4.3.3. Action research ketiga adalah kegiatan sosialisasi kader kesehatan pada anak-anak di

kelompok PAUD dan TK

Selain menerapkan sosialisasi pada kelompok ibu-ibu, penelitian ini juga menerapkan pada

kelompok lain yaitu kelompok PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Kelompok ini menjadi sasaran

sosialisasi karena anak adalah kelompok yang paling rentan terkena masalah gizi buruk. Dalam

sosialisasi ini anak anak di PAUD diberikan pemahaman mengenai kesehatan, pentingnya sayur dan

buah bagi kesehatan. Hal ini dilakukan agar kesadaran gizi dan kesehatan muncul sejak dini.

Adapun rangkaian kegiatan action research ini adalah sebagai berikut:

 Lokasi action research

Action research pada kelompok PAUD ini dilaksanakan di kelompok PAUD desa Kotah

Kecamatan Jrengik Sampang.

 Waktu pelaksanaan action research
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Pelaksanaan action research pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 pada pukul 08.00 –

11.00. Kegiatan untuk kelompok PAUD ini dilaksanakan pada pagi hari sesuai dengan jam

masuk sekolah mereka.

 Materi

Materi dalam kegiatan ini adalah pesan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Karena

sasarannya adalah anak-anak, maka pesan dalam bentuk sederhana seperti pentingnya buah,

sayur, kebersihan. Rangkaian kegiatan sosialisasi pada PAUD dapat dijelaskan sebagai

berikut:

o Komunikator dalam kegiatan ini adalah para kader kesehatan dan pengasuh atau

bunda PAUD desa Kotah Kecamatan Jrengik Sampang.

o Pesannya adalah materi kesehatan yang berkaitan dengan masalah gizi, pentingnya

buah, sayur dalam masa pertumbuhan anak-anak, melalui pesan ”belajar sehat

bersama PAUD”.

o Medianya adalah kegiatan belajar mengajar dalam kelas PAUD. Pesan disampaikan

melalui mendongeng, menyanyi dan mewarnai. Muatan dengan muatan pentingnya

makan buah, sayur. Anak-anak PAUD diberikan pemahaman melalui cara yang

sederhana, diantaranya melalui kegiatan menyanyi, mewarnai buah dan sayur,

mendongeng. Melalui media ini diharapkan anak-anak akan lebih memahami

pentingnya kesehatan, manfaat buah dan sayur.

o Efek yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran akan

pentingnya sayur dan buah bagi anak-anak, sehingga meeka tidak lagi enggan makan

sayur dan buah, serta makanan sehat lainnya.

 Kronologis

Acara sosialisasi dimulai dengan mendatangi PAUD.anak-anak sedang belajar dengan bunda

PAUDnya. Pada kesempatan tersebut kader memberikan penjelasan mengenai masalah

kesehatan kepada anak-anak PAUD. Mereka diberi pemahaman tentang hidup sehat,

pentingnya sayur dan buah. Untuk memudahkan mereka dalam mengingat pesan yang

disampaikan, anak-anak PAUD juga diminta belajar dengan mewarnai gambar sayur dan

buah. Melalui media ini diharapkan akan tertanam rasa cinta sayur dan buah yang

bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Anak-anak PAUD juga diminta mencicipi resep sehat

sederhana yang sebelumnya telah disiapkan oleh kader kesehatan. Resep tersebut

diantaranya sate jeli buah, bola tempe spesial. Dalam menyampaikan pesannya, kader

didampingi oleh bunda PAUD, karena sebagai anak-anak, biasanya mereka akan sangat

mudah menerima dan mengikuti apa yang dikatakan oleh guru mereka dalam hal ini bunda
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PAUD. Dalam kegiatan ini, pesan utama yang ingin disampaikan adalah belajar sehat

bersama PAUD.

 Lain-lain

Acara berlangsung meriah dan menyenangkan .Murid-murid PAUD ini sangat menikmati

suasana belajar dengan para kader dan bunda PAUDnya. Mereka terlihat sangat antusias

dengan kegiatan belajarnya.

5.4.3.4. Action research keempat adalah sosialisasi kader kesehatan melalui kunjungan kerumah

warga atau sistem ”door to door” .

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kader

kesehatan. Kegiatan kunjungan ini merupakan agenda tambahan bagi kader kesehatan dalam

menjalankan tugasnya. Kegiatan kunjungan kesehatan memang rutin dilakukan oleh kader

kesehatan. Jadi agenda sosialisasi mengenai olah pangan sehat, aneka tip ringan olah pangan ini

dilakukan bersamaan dengan kunjungan rutin para kader. Artinya, kunjungan ini tidak berarti

menambah beban kerja para kader kesehatan tapi hanya menambahkan agenda dalam kegiatan rutin

mereka. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan ini adalah sebagai berikut:

 Lokasi action research

Lokasi pelaksanaan action research di desa Kotah Kecamatan Jrengik Sampang, disalah satu

rumah warga desa.

 Waktu pelaksanaan action research

Action research dilaksanakan pada tanggal 19 September 2014, menyesuaikan dengan

jadwal dari kader kesehatan yang akan melaksanakan tugasnya. Kunjungan kerumah warga

dilaksanakan bersamaan denggan kunjungan rutin kader kesehatan ke rumah warga.

 Materi

Materi dalam sosialisasi ini adalah masalah kesehatan dan olah pangan sehat sederhana,

serta tip-tip ringan masalah olah pangan dan kesehatan keluarga. Materi sengaja dibuat

sederhana dan penyampaian yang santai agar mudah dimengerti dan tidak terkesan

menggurui. Materi disampaikan melalui obrolan ringan seputar pengolahan bahan pangan

dan kesehatan keluarga. Pesan disampaikan secara santai dan informal seperti halnya orang

yang

Uraian lebih lanjut mengenai sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

o Komunikator dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu kader kesehatan desa Kotah

Kecamatan Jrengik Sampang
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o Pesan dalam kegiatan ini adalah masalah olah pangan sehat sederhana serta tip-tip

ringan masalah olah pangan dan kesehatan keluarga.

o Komunikan adalah warga masyarakat yang menjadi objek kunjungan kader

kesehatan adalah Ibu Marfuah warga desa Kotah. Kunjungan kepada keluarga ibu

marfuah dilakukan secara spontan dan mendadak karena menyesuaikan dengan

waktu yang dimiliki kader. Ibu Marfuah dipilih sebagai objek kunjungan dengan

beberapa pertimbangan seperti memiliki balita, jarang mengikuti kegiatan posyandu

yang diadakan di desa.

o Media dalam kegiatan sosialisasi ini adalah komunikasi langsung atau tatap muka

(face to face communication) melalui kunjungan kader kesehatan ke rumah warga.

Media ini dianggap efektif karena dapat melihat umpan balik (feedback) secara

langsung dari komunikannya.

o Efek yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman

masyarakat dalam masalah olah pangan yang sehat dan kesehatan keluarga. Melalui

kegiatan ini diharapkan masyarakat menjadi lebih memahami dan sadar akan

pentingnya masalah kesehatan keluarga dan cara olah pangan yang sehat. Selain efek

tersebut, melalui kegiatan ini mampu meningkatkan rasa kekeluargaan dan

kepedulian antar warga. Warga yang pada awalnya dianggap kurang bersosialisasi

dalam kegiatan kemasyarakatan akan mendapat kunjungan dari kader kesehatan.

Kunjungan ini dianggap sebagai penghormatan karena dalam budaya Madura, tamu

harus mendapat perlakuan yang baik dan disambut secara ramah. Hal ini akan

membuat ”obrolan ringan” yang dilakukan dengan kader kesehatan menjadi lebih

mudah diterima oleh warga masyrakat.

 Kronologis

Pelaksanaan kegaitan dimulai dengan kunjungan kader kesehatan kepada salah satu warga

yaitu Ibu Marfuah. Ibu Marfuah memiliki balita namun jarang berkunjung ke posyandu

dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemilihan

keluarga ini mendapat kunjungan kader kesehatan. Kader kesehatan datang berkunjung

kerumah Ibu Marfuah pada hari Jumat 26 September 2014 sekitar pukul 10.00 – 11.00 WIB.

Kunjungan dilakukan oleh beberapa kader kesehatan yang sebelumnya telah membawa

contoh beberpa olahan pangan sehat. Melalui obrolan ringan berbahasa Madura, kader

kesehatan menjelaskan mengenai pentingnya masalah kesehatan bagi anak, tip ringan

seputar olah pangan dan masalah kesehatan keluarga. Juga dijelaskan mengenai beberpa

contoh olah pangan sehat sederhana yang dapat dilakukan dengan mudah. Ibu Marfuah

selaku tuan rumah diminta untuk mencoba beberapa bahan olahan yang telah disiapkan



70

sebelumnya untuk dimasak dan dicicipi. Hasil olahan tersebut diminta untuk mencicipi

anak-anak dan yang kebetulan ada di rumah tersebut. Setelah mencoba jenis olahan tersebut,

sebagian besar anak menyatakan makanan tersebut enak, tapi tidak tahu bahwa makanan

tersebut berbahan dasar buah dan sayur. Makanan yang diuji cobakan saat itu adalah sate jeli

buah yang berbahan dasar air jus buah (wortel, timun dan buah lainnya) yang diolah menjadi

jeli dengan agar-agar tanpa rasa, sehingga kombinasi rasa yang dihasilkan adalah jeli dengan

buah segar. Anak-anak tidak menyadari bahwa itu adalah makanan berbahan dasar sayur

atau buah yang selama ini tidak mereka sukai. Pada akhir kunjungan kader mengingatkan

tuan rumah untuk mempraktekkan olahan-olahan pangan sehat yang sederhana dan mudah

tersebut.

 Lain-lain

Kegiatan berlangsung lancar dan tuan rumah menyambut kader dengan senang hati. Hal ini

menunjukkan bahwa tamu dalam budaya Madura memiliki kedudukan yang penting,

sehingga tiap tamu pasti akan mendapat sambutan baik dari tuan rumah. Dengan memahami

makna budaya ini, maka salah satu upaya sosialisasi masalah kesehatan melalui media

kunjungan langsung atau face to face communication diharapkan memberikan dampak

positif pada tujuan komunikasi.
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam menyusun desain / model komunikasi kesehatan sebagai upaya meminimalisasi

tingginya malnutrisi di Madura, digunakan model komunikasi Harnord Laswell sebagai acuan

kerangka dasar model komunikasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dirumuskan evaluasi desain komunikasi

kesehatan sebagai upaya meminimalisasi tingginya malnutrisi di madura sebagai berikut :

3. Menentukan sasaran / komunikan

Sasaran / komunikan: perempuan madura yang tergabung dalam komuniatas perempuan seperti

Kader kesehatan, dan masyarakat madura secara umum.

4. Menyusun tujuan perubahan perilaku yang diharapkan.

Dari kondisi yang dipaparkan diatas, tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah

berubahnya perilaku komunikan yang mendukung program meminimalisasi tingginya malnutrisi.

Tentu saja perubahan prilaku ini akan diseting dalam desain komuniaksi yang mempertimbangkan

faktor faktor yang mempengaruhi prilaku masyarakat sasaran.

3.Menentukan komunikator, pesan dan media sesuai dengan khalayak (komunikan)

a. komunikator

Dalam penelitian ini, komunikator yang menyampaikan pesan tersebut adalah tokoh

masyarakat :ibu ibu kader kesehatan, bu nyai, dan bunda PAUD.

b) Pesan

Pesan yang disampaikan dalam desain komuniaksi ini berupa pentingnya memelihara

kesehatan, kebersihan dan gizi keluarga dari perspektif agama, praktek olah pangan yang sehat,

murah dan bergizi ,serta obrolan ringan seputar pengolahan bahan pangan yang baik dan kesehatan

keluarga; belajar sehat bersama PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai).
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Pesan yang disampaikan tergantung pada siapa yang berbicara (komunikatornya). Hal ini

disesuaikan dengan kredibitas dan kompetensi masing masing komunikator. Komunikator Bu nyai

memiliki kharisma, kredibitas dan kompetensi sebagai penyampai dakwah sehingga pesan yang

dititikan padanya untuk disampaikan dalam program ini adalah pentingnya memelihara kesehatan,

kebersihan dan gizi keluarga dari perspektif agama. Pesan ini disampikan dengan cara Authority

(kekuasaan) : Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk meyakinkan khalayak untuk

menerima keyakinan atau pesan yang disampaikan

Komunikator Ibu Ibu Kader Kesehatan dikenal memiliki kharisma, kredibilitas, dan

kompetensi sebagai pembantu/ penerjemah informasi kesehatan dari dinas kesehatan/ bidan. Oleh

karena itu pesan yang dititipkan kepadanya untuk disampaikan dalam program ini adalah praktek

olah pangan yang sehat, murah dan bergizi ,serta obrolan ringan seputar pengolahan bahan pangan

yang baik dan kesehatan keluarga. Sebagai penerkemah informasi kesehatan, pesan ibu ibu kader

bukan mengulang informasi kesehatan yang disampaikan oleh dinas/ puskesmas/bidan ttg ciri gizi

buruk, penangannan gizi buruk dan lain lain tapi lebih pada penerjemahkan pesan pesan kesehatan

dan gizi tersebut dalam bentuk praktek dan informasi informasi ringanlam ini dianggap mitos,

sepele tapi ternyata sangat penting untuk kesehatan. Pesan ini disampaikan dengan cara

Commitment (komitmen). Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi seseorang kepada

sebuah produk, kelompok, partai politik dan sebagainya.

Sedangkan komunikator bunda PAUD dikenal memiliki kharisma, kredibitas, dan

kompetensi di bidang pendidikan. Sehingga pesan yang dititipkan kepadanya berbentuk belajar

sehat bersama PAUD (menyanyi, mendongeng, mewarnai).Pesan ini disampikan dengan cara

Liking. Pesan “kesukaan / kegemaran” ditekankan pada orang, tempat atau suatau objek.

c). Media

media langsung tatap muka yang berbentuk saluran media komunikasi tradisonal dan

kelompok dengan langsung praktek tentang penanganan gizi buruk dan pengolahan makan yang
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baik. Format media dibentuk dalam situasi informasi informal. Dan dilakukan melalui

pemberdayaan komuniats perempuan di wilayah tersebut seperti media kompolan (pengajian),

arisan, posyandu dan praktek langsung pojok gizi melalui komuniats dan tempat tempat yang

dekat dengan warga. Bentuk lain yang digunakan media penyampaikan proses komunikasi ini

adalah kunjungan langsung door to door pada masyarakat yang melekat pada kunjungan rutin

kader posyandu, serta kunjungan pada sekolah PAUD dan TK.

d) Feed back dimungkinkan berjalan secara langsung, dan tatap muka ditampilkan sesantai

mungkin tanpa format klasikal.

e) Teknik komunikasi yang dilakukan dalam strategi komuniaksi pemberdayaan komunitas

perempuan madura ini yakni teknik persuasif, teknik informatif dan teknik human relation.

Dari fenomena tersebut Desain strategi komunikasi kesehatan dalam upaya meminimalisasi

malnutrisi di madura yang paling penting dilakukan adalah (1) pemilihan komunikator didasarkan

pada temuan konsep kearifan lokal babha babhu guru ratho; kredibilitas; kompetensi; dan autoritas

komunikator pada komunikan; (2) pesan yang disampaikan disesuaikan pada kredibilitas,

kompetensi komunikator; (3) media yang digunakan disesuaikan pada temuan kearifan lokal

masyarakat yakni tingginya kepercayaan masyarakat madura pada nilai nilai religi dengan memilih

kompolan sebagai media sosialisasi kemasyarakatan; serta konsep menghargai tamu. Tamu adalah

raja.
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