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a) Bernilai dan menarik bagi sasaran
b) Bersifat memperkuat pengetahuan &

sikap sasaran
c) Spesifik, mendalam

a) Informatif : menciptakan pemahaman menjelaskan,
mempertegas sesuatu hal, mengoreksi
kesalahfahaman, mendemonstrasikan cara kerja.

b) Pesuasif : mempengaruhi sikap agar sasaran
melakukan sesuatu.
Hal – hal yg memperkuat : bukti – bukti, fakta,
pendapat, himbauan – himbauan, ilustrasi, dll.

a) Memiliki tujuan yang spesifik dan
mendalam

b) Hal-hal pokok berikan uraian, ilustrasi
dan berbagai cara.

1) Apa yang mereka sudah ketahui
2) Apa yang mereka ingin ketahui
3) Pendapat, sikap dan keyakinan apa yang mereka miliki
4) Dimana posisi mereka pada topik yang akan di sampaikan.

Perhatikan variabel berikut :
1) Umur

Rata – rata, heterogen, kelompok umur. Perlukan diperlakukan
secara khusus pada topik, bahasa, ilustrasi yg di pilih.

2) Jenis kelamin
 Laki – laki atau wanita yg lebih dominan ?
 Apakah laki-laki / wanita memandang topik secara berbeda. Kalau

ya, dari segi apa ?

 Apakah laki-laki / wanita memiliki latar belakang, pengalaman,
pengetahuan mengenai topik tersebut ? Bagaimana hal ini akan
mempengaruhi cara penyajian topik tersebut.

3) Budaya
Etnis tertentu, apa implikasinya terhadap topik tsb, metode
penyajiannya, contoh-contoh, ilustrasi, org di luar kultur
mereka?

4) Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, Status
Apa implikasinya terhadap topik ilustrasi, contoh – contoh &
penyajiannya.

5) Agama
Apa agama yg mereka peluk, apa kekuatan keyakinan mereka,
adakah implikasinya terhadap topik penyajiannya dan uraiannya.

6) Peristiwa
Apakah ada acara tertentu berkaitan dgn topik yg diberikan.
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 Sarana, peralatan, perlengkapan media penyuluhan, apakah
media yg ada, penerangan ruangan, kapasitas peralatan dan
perlengkapan yang mendukung presentasi.

6. MEMPERSIAPKAN MATERI
a) Mempelajari buku/majalah/jurnal yg berkaitan dgn materi

yg dibahas
b) Konsultasi dgn org yg di anggap pakar dlm hal yg dibahas.

a) Pada prinsipnya apa yg akan di sampaikan dpt
berpedoman pada 4 W 1 H. (What, Who, Where, When, How)

b) Di mulai dgn What, selanjutnya materi di uraikan Who dst,
di dukung dgn berbagai data, gambaran, ilustrasi, gambar,
grafik, foto, slide, film, dll.

c) Penyajiannya ada 3 pola :
1. Pola Temporal : pokok pembicaraan di uraikan

berdasarkan waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, masa
yg akan datang. Dgn urutan sekehendak.

2. Pola Pemecahan Masalah
Pokok pembicaraan berdasarkan ;

 Apa masalah yg di hadapi
 Apa pemecahannya / bagaimana pemecahannya

3. Pola Topik
 Pokok pembicaraan di uraikan menjadi beberapa topik
 Namun ada juga yg mengkombinasikan pola – pola tsb.

Gunakan kata – kata yg sederhana dan jelas, dlm susunan kalimat
yg mudah di cerna. Berhati – hati agar jangan menyinggung
khayalak.

Perlu di ingat misalnya ;
 Tidak semua org menikah
 Tidak semua dokter itu pria
 Tidak semua sekretaris itu wanita
 Tidak semua suka binatang peliharaan.

a. Introduksi
 Salam dan perkenalan merupakan hal pertama yg biasanya di

sampaikan dahulu.
 Berikan orientasi kepada pendengar dgn menekankan

pentingnya topik yg akan di sampaiakan. Gunakan media yg ada
utk mengemukakan cerita, fakta, ilustrasi yg relevan.

b. Kesimpulan :
 Kesimpulan menekankan hal – hal terpenting dari topik yg di

bahas.
 Sajikan kesimpulan secara ringkas/singkat tapi jelas.


