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MEDIA PENYULUHAN 

Oleh : Yetti Wira Citerawati SY 
 

1. Definisi Media Penyuluhan  

 Media memiliki multi makna, baik dilihat secara terbatas maupun secara luas. Munculnya 

berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam sudut pandang, maksud, dan 

tujuannya. AECT (Association for Education and Communicatian Technology) dalam Harsoyo (2002) 

memaknai media sebagai segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses penyaluran informasi. NEA 

(National Education Association) memaknai media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, dibaca, atau dibincangkan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan 

tersebut. 

Wilbur Schramm mencermati pemanfaatan media sebagai suatu teknik untuk 

menyampaikan pesan, di mana ia mendefinisikan media sebagai teknologi pembawa 

informasi/pesan instruksional. Yusuf hadi Miarso memandang media secara luas/makro dalam 

sistem pendidikan sehingga mendefinisikan media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.  

Rahardjo (1991) menyatakan bahwa media dalam arti yang terbatas yaitu sebagai alat bantu 

pembelajaran. Hal ini berarti media sebagai alat bantu yang digunakan guru untuk: 

 memotivasi belajar peserta didik 

 memperjelas informasi/pesan pengajaran 

 memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting 

 memberi variasi pengajaran 

 memperjelas struktur pengajaran. 

Sedangkan Penyuluhan adalah proses penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi maupun seni. Lebih lengkapnya penyuluhan dapat diartikan sebagai proses aktif yang 

memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan 

“PERILAKU” (Behaviour)yang merupakan perwujudan dari Pengetahuan , Sikap dan Keterampilan 

seseorang yang dapat diamati oleh orang/ pihak lain , baik secara langsung atau tidak langsung. 
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Sehingga media penyuluhan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut : 

 Media Penyuluhan adalah semua sarana dan alat yang digunakan dalam proses 

penyampaian pesan.  

 Media Penyuluhan adalah wahana untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian/minat. 

 Media penyuluhan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan 

informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator sehingga sasaran dapat meningkat 

pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya kearah positif 

terhadap kesehatan. 

 
Penyuluhan kesehatan tak dapat lepas dari media karena melalui media, pesan yang 

disampaikan dapat lebih menarik dan dipahami, sehingga sasaran dapat mempelajari pesan 

tersebut sehingga sampai memutuskan untuk mengadopsinya keperilaku yang positif. 

     

2. Peran Media Dalam Penyuluhan Kesehatan 

 

Tujuan atau alasan mengapa media sangat diperlukan di dalam pelaksanaan 

penyuluhan kesehatan antara lain adalah : 

 
a. Media dapat mempermudah penyampaian informasi. 

b. Media dapat menghindari kesalahan persepsi. 

c. Media dapat memperjelas informasi. 

d. Media dapat mempermudah pengertian. 

e. Media dapat mengurangi komunikasi verbalistik. 

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

g. Media dapat memperlancar komunikasi 

 

Media penyuluhan kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan 

informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, 
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sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang 

disampaikan. 

 

3. Penyerapan Materi Dalam Kegiatan Penyuluhan 
 

Seseorang belajar melalui panca inderanya. Setiap indera ternyata berbeda pengaruhnya terhadap 
hasil belajar seseorang, sebagai mana gambaran berikut : 
 
 

 
 
 
Oleh karena itu seseorang dapat mempelajari sesuatu dengan baik apabila ia menggunakan lebih dari satu 
indera. 
 

Apa yang bisa kita ingat : 
 
 

10% dari yang kita baca 
 

20% dari yang kita dengar 
 

30% dari yang kita lihat 
 

50% dari yang kita lihat dan 
dengar 

 
80% dari yang kita ucapkan 

 
90% dari yang kita ucapkan dan 
lakukan 
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4. Fungsi Media Penyuluhan 

 Fungsi media penyuluhan adalah sebagai berikut : 
 
a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan 

perantaraan gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain, siswa dapat 

memperoleh gambaran yang nyata tentang benda/peristiwa sejarah. 

 

b.  Mengamati benda/peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, 
 berbahaya, atau terlarang. Misalnya, video tentang kehidupan harimau di hutan, 
 keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. 
 
c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda/hal-hal yang sukar diamati secara 
 langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau 
 terlalu kecil. Misalnya dengan perantaraan paket peserta didik dapat memperoleh 
 gambaran  yang jelas tentang bendungan dan kompleks pembangkit listrik, dengan slide 
 dan film peserta didik memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan sebaginya. 
 
d. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. Misalnya, 
 rekaman suara denyut jantung dan sebagainya. 
 
e. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung karena 
 sukar ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, slide, film atau video siswa dapat 
 mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, kelelawar, dan sebagainya. 
 
f.  Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. 
 Dengan slide, film, atau video peserta didik dapat mengamati pelangi, gunung meletus, 
 pertempuran, dan sebagainya. 
 
g. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak/sukar diawetkan. Dengan 
 menggunakan model/benda tiruan peserta didik dapat memperoleh gambaran yang jelas 
 tentang organ-organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, alat pencernaan, dan 
 sebagainya. 
 
h.  Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model atau foto 
 peserta didik dapat dengan mudah membandingkan dua benda yang berbeda sifat 
 ukuran,warna, dan sebagainya. 
 
i.  Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. Dengan video, 
 proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi katak dapat diamati hanya dalam 
 waktu beberapa menit. Bunga dari kuncup sampai mekar yang berlangsung beberapa 
 hari, dengan bantuan film dapat diamati hanya dalam beberapa detik. 
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j.  Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara cepat. Dengan 
 bantuan film atau video, peserta didik dapat mengamati dengan jelas gaya lompat tinggi, 
 teknik loncat indah, yang disajikan secara lambat atau pada saat tertentu dihentikan. 
 
k.  Mengamati gerakan-gerakan mesin/alat yang sukar diamati secara langsung. Dengan film 
 atau video dapat dengan mudah peserta didik mengamati jalannya mesin 4 tak, 2 tak, 
 dan sebagainya. 
 
l.  Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari sutau alat. Dengan diagram, bagan, 
 model, peserta didik dapat mengamati bagian mesin yang sukar diamati secara 
 langsung. 
 
m. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang/lama. Setelah peserta 

 didik melihat proses penggilingan tebu atau di pabrik gula, kemudian dapat mengamati 

 secara ringkas proses penggilingan tebu yang disajikan dengan menggunakan film atau 

 video (memantapkan hasil pengamatan). 

 

n.  Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu obyek secara 

 serempak. Dengan siaran radio atau televisi ratusan bahkan ribuan mahasiswa dapat 

 mengikuti kuliah yang disajikan seorang profesor dalam waktu yang sama. 

 

o.  Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-masing. 

 Dengan modul atau pengajaran berprograma, peserta didik dapat belajar sesuai 

 dengan  kemampuan, kesempatan, dan kecepatan masing-masing. 

 

5. Nilai Efektivitas AVA Untuk Penyampaian Pesan 
 

Dalam penyampaian informasi/pesan biasanya peserta didik akan lebih mudah 
mempelajari hal yang konkrit   ketimbang  yang  abstrak. Edgar Dale, membuat jenjang  
konkrit-abstrak dengan dimulai dari peserta didik yang berpartisipasi  dalam  
pengalaman  nyata,  kemudian   menuju  peserta didik  sebagai  pengamat kejadian 
nyata, dilanjutkan ke peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan 
dengan  media, dan terakhir  peserta didik  sebagai pengamat  kejadian  yang  disajikan  
dengan simbul.  Jenjang  konkrit-abstrak  ini ditunjukkan  dengan  bagan  dalam  bentuk  
kerucut pengalaman (cone of experiment), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
dibawah ini. 
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Lebih jelasnya dapat diuraikan bahwa Edgar Dale, membagi media dalam 11 macam 

sesuai dengan tingkatan intensitasnya masing-masing , yaitu : 

Kata-kata    abstrak   
Tulisan 
Rekaman  
Film  
Televisi 
Pameran 
Field trip 
Demonstrasi  
Sandiwara 
Benda tiruan 
Benda asli    konkrit 

 
Berdasarkan hal di atas bahwa bagian paling bawah adalah benda asli dan yang paling atas 

adalah kata-kata. Hal ini berarti dalam proses pendidikan, benda asli memiliki intensitas yang paling 

kuat/besar untuk mempersepsikan pesan yang disampaikan. 

 
6. Klasifikasi dan Perangkat Media Penyuluhan 

6.1 Klasifikasi Media Penyuluhan 

 Terdapat lima model klasifikasi, yaitu menurut: (1) Wilbur Schramm, (2) Gagne, (3) 

Allen, (4) Gerlach dan Ely, dan (5)Ibrahim. 

 Menurut Schramm, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media 

sederhana. Schramm juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, 

yaitu (1) liputan luas dan serentak seperti TV, radio, dan facsimile; (2) liputan terbatas pada 
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ruangan, seperti film, video, slide, poster audio tape; (3) media untuk belajar individual, 

seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dam telpon. 

 Menurut Gagne, media diklasifikasi menjadi tujuh kelompok, yaitu : benda untuk  di 

demonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film 

bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan 

dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu 

pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh prilaku belajar, memberi kondisi 

eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan pemberi 

umpan balik. 

Menurut Allen, terdapat sembilan kelompok media, yaitu: visual diam, film, televisi, 

obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan 

sajian lisan. Di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen melihat bahwa, media 

tertentu memiliki  kelebihan untuk tujuan belajar tertentu tetapi lemah untuk tujuan belajar 

yang lain. Allen mengungkapkan enam tujuan belajar, antara lain: info faktual, pengenalan 

visual, prinsip dan konsep, prosedur, keterampilan, dan sikap. Setiap jenis media tersebut 

memiliki perbedaan kemampuan untuk mencapai tujuan belajar; ada tinggi, sedang, dan 

rendah. 

 Menurut Gerlach dan Ely, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 

delapan kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar 

diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. 

 Menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks 

tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua 

dimensi; media tanpa proyeksi tiga dimensi; media audio; media proyeksi; televisi, video, 

komputer. Berdasarkan pemahaman atas klasifikasi media pembelajaran tersebut, akan 

mempermudah para guru atau praktisi lainnya dalam melakukan pemilihan media yang 

tepat pada waktu merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan 

media yang disesuaikan dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan karakteristik 

pebelajar, akan sangat menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. 
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Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan kesehatan, media penyuluhan 
dibagi menjadi 3 yakni : 

 
a. Media cetak 
 

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

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

adalah booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubric atau tulisan pada 

surat kabar atau majalah, poster, foto yang mengungkapkan informasi kesehatan. Ada 

beberapa kelebihan media cetak antara lain tahan lama, mencakup banyak orang, biaya 

rendah, dapat dibawa kemana-mana, tidak perlu listrik, mempermudah pemahaman dan 

dapat meningkatkan gairah belajar. Media cetak memiliki kelemahan yaitu tidak dapat 

menstimulir efek gerak dan efek suara dan mudah terlipat. 

b. Media elektronik 

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

dan penyampaiannya melalui alat bantu elektronika. Yang termasuk dalam media ini 

adalah televisi, radio, video film, cassette, CD, VCD. Seperti halnya media cetak, media 

elektronik ini memiliki kelebihan antara lain lebih mudah dipahami, lebih menarik, sudah 

dikenal masyarakat, bertatap muka, mengikut sertakan seluruh panca indera, 

penyajiannya dapat dikendalikan dan diulang-ulang serta jangkauannya lebih besar. 

Kelemahan dari media ini adalah biayanya lebih tinggi,sedikit rumit, perlu listrik dan alat 

canggih untuk produksinya, perlu persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan 

berubah, perlu keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk mengoperasikannya. 

 
c. Media luar ruang 
 

Media menyampaikan pesannya di luar ruang, bisa melalui media cetak maupun 

elektronik misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner dan televisi layar lebar. 

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

umum dan hiburan, bertatap muka, mengikut sertakan seluruh panca indera, penyajian 

dapat dikendalikan dan jangkauannya relatif besar. Kelemahan dari media ini adalah biaya 

lebih tinggi, sedikit rumit, perlu alat canggih untuk produksinya, persiapan matang, 

peralatan selalu berkembang dan berubah, memerlukan keterampilan penyimpanan dan 

keterampilan untuk mengoperasikannya. 
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6.2 Perangkat Media Penyuluhan  
 

Yang  termasuk  perangkat  media  adalah: material,  equipment,  hardware,  
dan  software.  Istilah  material  berkaitan  erat  dengan istilah equipment dan  istilah  
hardware berhubungan dengan istilah software. Material (bahan media) adalah sesuatu 
yang  dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan  kepada  auidien  
dengan  menggunakan   peralatan  tertentu  atau  wujud bendanya sendiri, seperti 
transparansi untuk perangkat overhead, film, filmstrip, dan film slide, gambar, grafik, dan 
bahan cetak. Sedangkan equipment (peralatan) ialah sesuatu yang  dipakai  untuk  
memindahkan  atau  menyampaikan  sesuatu  yang  disimpan  oleh material kepada 
audien, misalnya proyektor film slide, video tape recorder, papan tempel, papan flanel, 
dan sebagainya. 

 
 
Istilah hardware dan software tidak hanya dipakai dalam dunia komputer, 

tetapi juga untuk  semua jenis media pembelajaran. Contoh, isi pesan yang disimpan 
dalam transparansi OHP, kaset  audio, kaset video, film slide. Software adalah isi pesan 
yang disimpan dalam material, sedangkan  hardware adalah peralatan yang digunakan 
untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke  dalam material untuk dikirim 
kepada audien. Contoh, proyektor overhead, proyektor film, video tape recorder, 
proyektor slide, proyektor filmstrip. 

 

7. Pemilihan AVA 

Pemilihan Ava tergantung pada : 

a. Informasi yang disampaikan (data, ringkasan, gambar) 

b. Jumlah audience 

c. Tempat dimana presentasi 

d. Jenis perlengkapan yang tersedia 

e. Pastikan bahwa AVA yang dipilih adalah yang terbaik untuk menyampaikan ide kita 

f. Sebisa mungkin demonstrasikan “the real thing” AVA yang aktive 

g. Latihan 

h. Persiapkan kemungkinan adanya gangguan 
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8. Prinsip Umum Penggunaan Media  

Prinsip Umum Dalam Penggunaan Media Adalah : 

a. Tidak ada satu media pun yang sesuai untuk segala macam kegiatan pembelajaran 

b. Media tertentu cenderung lebih tepat dipakai  untuk menyajikan suatu unit pelajaran 
dari pada media lain. 

c. Tidak ada satu media pun yang harus digunakan untuk meniadakan media yang lain 

d. Penggunaan media yang terlalu banyak akan membingungkan media belajar 

e. Untuk menggunakan media pembelajaran harus diadakan persiapan yang matang 

f. Media harus merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran 

g. Siswa harus dipersiapkan perpartisipasi aktif 

h. Media jangan digunakan sebagai hiburan 
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