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PRINSIP PENYULUHAN KESEHATAN 

MASYARAKAT



 Pengertian penyuluhan = pendidikan kesehatan 

(Public Health Education) yaitu suatu kegiatan atau 

usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kpd 

masy, kelp atau individu dengan harapan dng 

adanya pesan dpt memperoleh pengetahuan ttg 

kesh yg lebih baik, yg akhirnya pengetahuan tsb 

dpt merubah perilakunya.

 Penyuluhan kesehatan juga suatu proses, dimana 

proses tersebut mempunyai masukan (input) dan 

keluaran (output). 



DEFINISI

• Menurut : Azrul Azwar

Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan

pendidikan yang dilakukan dengan cara

menyebarkan pesan, menanamkan

keyakinan sehingga masyarakat tidak saja

sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau

dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada

hubungannya dengan kesehatan



• Departemen Kesehatan,

Penyuluhan kesehatan adalah gabungan dari

beberapa kegiatan dan kesempatan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk

mencapai suatu keadaan, dimana individu, 

keluarga, kelompok atau masyarakat secara

keseluruhan ingin hidup sehat, tahu

bagaimana caranya dan melakukan apa

yang bisa dilakukan, secara perseorangan

maupun secara kelompok dan minta

pertolongan bila perlu



• Steward,

Pendidikan kesehatan adalah unsur program 
kesehatan dan kedokteran yang didalamnya
terkandung rencana untuk merubah perilaku
perseorangan dan masyarakat dengan tujuan
untuk membantu tercapainya program 
pengobatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit
dan peningkatan kesehatan



• Nyswander,

Pendidikan kesehatan adalah suatu
proses perubahan dalam diri manusia
yang ada hubungannya dengan
tercapainya tujuan kesehatan
perseorangan dan masyarakat



PRINSIP PENDIDIKAN & PENYULUHAN 
KESEHATAN

1. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan merupakan kumpulan 
pengalaman dimana saja dan kapan saja sepanjang dapat 
mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran

2. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan tidak dapat secara 
mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada 
akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah 
kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri

3. Bahwa yang harus dilakukan adalah menciptakan sasaran agar 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat mengubah 
sikap dan tingkah lakunya sendiri, dan

4. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dikatakan berhasil bila 
sasaran (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) sudah 
mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan 



TUJUAN

1

• Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan
masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku
sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

2

• Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat yang sesuai dengan konsep
hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat
menurunkan angka kesakitan dan kematian

3
• Merubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat

dalam bidang kesehatan



SASARAN PENYULUHAN KES-MAS

Individu

Keluarga

Kelompok

Masyarakat



• Individu :

Individu yang mempunyai masalah kesehatan
yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, 
puskesmas, klinik bersalin, posyandu, keluarga
binaan dan masyarakat binaan



• Keluarga:

keluarga binaan yang mempunyai masalah kesehatan
yang terggolong dalam keluarga risiko tinggi :

Menderita penyakit menular

Sosial ekonomi dan pendidikan rendah

Masalah sanitasi lingkungan yang buruk

Gizi keluarga yang buruk

Jumlah anggota keluarga yang banyak dst



• Kelompok :

• kelompok khusus yang menjadi sasaran :

Ibu hamil

Ibu yang mempunyai anak balita

Pasangan Usia Subur

Masyarakat yang rawan terhadap masalah
kesehatan, al : kelompok usia lanjut, wanita tuna 
susila, remaja penyalah gunaan obat



• Masyarakat:

• Masyarakat yang menjadi sasaran :

Masyarakat binaan puskesmas

Masyarakat nelayan

Masyarakat pedesaan

Masyarakat yang datang ke unit yankes

Masyarakat yang terkena masalah kesehatan



 Anggota masyarakat bukan pegawai pemerintah

dan bukan bawahan penyuluh; jadi jangan 

diperintah ataupun dipaksa untuk melakukan segala 

sesuatu yang dikehendaki pemerintah.

 Dalam penyuluhan partisipatif anggota masyarakat 

adalah mitra kerja penyuluh untuk bekerjasama 

berusaha mencapai tujuan penyuluhan.

 Sebagai fasilitator Penyuluh wajib melayani anggota 

masyarakat dengan baik agar mereka dapat 

“belajar” dan berdaya dengan lebih cepat dan 

berhasil.



PRIORITAS PENYULUHAN KESEHATAN

1. Kelompok risiko tinggi

 Wanita usia produktif

 Calon pengantin

 Wanita hamil

 Ibu menyusui

 Wanita pekerja

 Toma

2. Kelp. Risiko tinggi di lingk kumuh

3. Generasi muda

4. Penduduk yang terkena msl, ex KLB



 Informasi yang perlu diberikan :

Pengertian sehat & sakit

Masalah penyakit menular (ISPA, diare, kulit, 

malaria, TBC, campak dll)

Pentingnya imunisasi

Kesehatan pribadi

Lingkungan

Pengguna sarana kesehatan (posyandu, polindes, 

pusling, pustu, puskesmas) 



Materi/pesan yang disampaikan

 Materi hendaknya disesuaiakan dengan

kebutuhan, sehingga dapat dirasakan

langsung manfaatnya

 Menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti

 Materi tidak terlalu sulit untuk dimengerti

 Dalam penyampaian materi sebaiknya

menggunakan alat peraga



Metode Penyuluhan Kesehatan

1) Metode Ceramah
Adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian 
atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh 
informasi tentang kesehatan.

2) Metode Diskusi Kelompok
Adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu 
topik pembicaraan diantara 5 – 20 peserta (sasaran) dengan seorang 
pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.

3) Metode Curah Pendapat
Adalah suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota 
mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh 
masing – masing peserta, dan evaluasi atas pendapat – pendapat tadi 
dilakukan kemudian.

4) Metode Panel
Adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau 
peserta tentang sebuah topik, diperlukan 3 orang atau lebih panelis dengan 
seorang pemimpin.



5) Metode Bermain peran
Adalah memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia 
dengan tanpa diadakan latihan, dilakukan oleh dua orang atu lebih 
untuk dipakai sebagai bahan pemikiran oleh kelompok.

6) Metode Demonstrasi
Adalah suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide dan prosedur 
tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk 
memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan, 
adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan 
terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya.

7) Metode Simposium
Adalah serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2 sampai 5 orang 
dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat.

8) Metode Seminar
Adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk 
membahas suatu masalah dibawah bimbingan seorang ahli yang 
menguasai bidangnya.



MEDIA

Berasal dari bahasa Latin dan

merupakan bentuk jamak dari Kata

MEDIUM yang secara harafiahberarti

perantara atau pengantar.

Media adalah perantara atau Pengantar

pesan dari pengirim ke penerima

pesan.



TUJUAN PENGGUNAAN MEDIA

1. Menghilangkan salah tafsir

2. Menghindarkan kebosanan

3. Menarik perhatian dan minat

4. Mengatasi keterbatasan obyek

5. Menggambarkan umpan balik



Manfaat alat bantu penyuluhan kesehatan

◦ Menimbulkan minat sasaran

◦ Mencapai sasaran yang lebih banyak

◦ Membantu dalam mengatasi hambatan dalam

pemahaman

◦ Merangsang sasaran untuk meneruskan pesan-

pesan yang diterima kepada orang lain

◦ Mempermudah penyampaian informasi

◦ Mempermudah penerimaan informasi



◦ Mendorong keinginan orang untuk mengetahui

kemudian lebih mendalami dan akhirnya

mendapatkan pengertian lebih baik

◦ Membantu memperoleh pengertian di dalam

menerima sesuatu yang baru, karena manusia

punya kecenderungan lupa atau melupakan

terhadap pengertian yang baru diterima.
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ELGAR DALE, 
membagi alat peraga menjadi 11, 
sesuai intensitasnya

1. Kata-kata
2. Tulisan
3. Rekaman, radio
4. Film
5. Televisi
6. Pameran
7. Field trip
8. Demonstrasi
9. Sandiwara
10. Benda tiruan
11. Benda asli



Gambaran intensitas alat-alat tsb

Dari kerucut tsb dapat dilihat bahwa lapisan

yang paling dasar adalah benda asli, sedang yang 

paling atas adalah kata-kata. 

Hal ini merupakan gambaran dalam proses

penyuluhan pada masyarakat bahwa benda asli

mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk

mempersepsikan materi.

 Penyampaian dengan kata-kata intensitasnya

sangat rendah (kurang efektif)



Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terhadap sasaran 
dalam keberhasilan penyuluhan kesehatan adalah :

1)Tingkat Pendidikan.

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang 
diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin 
mudah seseorang menerima informasi yang didapatnya.

2)Tingkat Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima 
informasi baru.

3) Adat Istiadat

Pengaruh dari adat istiadat dalam menerima informasi baru merupakan hal yang tidak dapat 
diabaikan, karena masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak 
boleh diabaikan.

4) Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang – orang yang sudah 
mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dengan penyampai informasi.

5) Ketersediaan Waktu di Masyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas masyarakat untuk 
menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam penyuluhan

• Faktor dari penyuluh (komunikator)

1. Kurang persiapan

2. Kurang menguasai matrei

3. Penampilan kurang menyakinkan sasaran

4. Bahasa yang digunakan kurang dimengerti

5. Suara yang kurang dapat didengar

6. Cara penyampaian terlalu monoton, sehingga
membosankan



• Faktor dari sasaran (Komonikan) :
1. Tingkat pendidikan rendah, sehingga sulit mencerna

pesan yang disampaikan
2. Tingkat sosial ekonomi rendah, karena lebih

memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih
mendesak, sehingga pessan-pesan yang 
disampaikan tidak diperhatikan

3. Kepercayaan dan adat yang telah tertanam, 
sehingga sulit untuk diubah, misal : makan ikan
dapat menimbulkan cacingan

4. Kondisi lingkungan tempat tinggal sasaran yang tidak
memungkinkan terjadi perubahan perilaku, misal : 
masy yang tinggal di tempat yang tandus (sulit air), 
sukar merubah pola hidup dengan sanitasi dan
higiene perorangan yang baik



• Faktor dari Proses dalam penyuluhan :

1. Waktu penyuluhan tidak sesuai dengan waktu
yang diinginkan sasaran

2. Suasana tempat penyuluhan tidak tenang, tidak
nyaman, dekat dengan keramaian sehingga
mengganggu proses penyuluhan

3. Jumlah sasaran yang terlalu banyak, sehingga
sulit untuk menarik perhatian dalam
memebrikan penyuluhan

4. Alat peraga yang digunakan tidak menunjang
untuk mempermudah pemahaman sasaran



5. Metode yang digunakan kurang tepat, sehingga
sasaran bosan

6. Bahasa yang digunakan sulit dimengerti oleh
sasaran karena tidak menggunakan bahasa
keseharian



Langkah-langkah dalam penyuluhan
kesehatan masyarakat

1. Mengkaji kebutuhan kesehatan masyarakat.
2. Menetapkan masalah kesehatan masyarakat.
3. Memprioritaskan masalah yang terlebih dahulu ditangani

melalui penyuluhan kesehatan masyarakat.
4. Menyusun perencanaan penyuluhan

1) Menetapkan tujuan
2) Penentuan sasaran
3) Menyusun materi / isi penyuluhan
4) Memilih metoda yang tepat
5) Menentukan jenis alat peraga yang akan digunakan
6) Penentuan kriteria evaluasi.

5. Pelaksanaan penyuluhan
6. Penilaian hasil penyuluhan
7. Tindak lanjut dari penyuluhan



TEKNIK BERBICARA

1. Percaya diri

2. Ucapan kata-kata jelas dan perlahan-lahan

3. Berbicara dengan wajar

4. Atur irama dan tekanan suara, jangan monoton

5. Menarik napas dalam-dalam

6. Hindari sindrom em, ah, ana, apa cukup berhenti saja

7. Membaca paragraf yang dianggap penting dari teks tulisan






