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Abstrak
Persepsi masyarakat tentang kesehatan reproduksi masih sangat terbatas dan masih
dipengaruhi oleh persepsi kultural atau budaya, kenyataan bahwa tingginya angka
kejadian penyakit HIV/AIDS, kejadian aborsi pada remaja semakin meningkat,
banyaknya kejadian hamil tidak dikehendaki, peningkatan angka kejadian penyakit
menuar sexual lainnya menunjukan kegagalan masyarakat mengawal kesehatan
reproduksi pada warganya, kegagalan orang tua mendampingi anak remajanya dan
kegagalan institusi kesehatan memberikan pelayanan pencegahan. Masalah kesehatan
reproduksi diartikan secara kultural sebagai sesuatu yang tidak pantas disampaikan
orang tua kepada anaknya dikarenakan mereka mengartikan kesehatan reproduksi
pada arti yang sempit yaitu hal yang berkaitan dengan aktivitas sexual secara biologis.
Di sisi yang lain program promosi kesehatan yang telah dilakukan belum
menghasilkan penurunan yang bermakna, bahkan cenderung mengalami kegagalan,
beberapa usaha telah dilakukan dengan menyampaikan pesan kesehatan melalui
beberapa bentuk media yang ada, media yang paling sering digunakan adalah media
masa dan media elektronika (audiovisual aid), kegagalan audien menerima pesan
dari komunikator dipengaruhi oleh perencanaan promosi kesehatan yang ditetapkan
kurang memperhatikan tahapan. Pemahaman tentang tahapan penetapan media
promosi kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dapat
meningkatkan pencapaian keberhasilan promosi kesehatan dengan indikator
penurunan masalah-masalah penyakit yang ada kaitannya dengan kesehatan
reproduksi.

Kata Kunci : Kesehatan Reproduksi, promosi kesehatan, media

Abstract

Public perception of reproductive health is still very limited and is still influenced by
cultural perceptions or culture, the fact that the high incidence of HIV / AIDS, the
incidence of abortion among adolescents is increasing, the number of occurrences
unwanted pregnant, increase in the incidence of other sexually transmitted disease
showed a failure of society escort reproductive health of its citizens, the failure of
parents accompanying their teenage children and the failure of health care institutions
deliver preventive services. Reproductive health problems are culturally defined as
something inappropriate conveyed parents to their children because they interpret the
meaning of reproductive health is narrow issues related to sexual activity are
biologically. On the other side of health promotion programs that have been
conducted have not produced significant reductions, even prone to failure, several
attempts have been made to convey health messages through multiple forms of media
exist, the most commonly used media is the mass media and electronic aids
(audiovisual aids ), the failure of the audience received a message from the
communicator is influenced by a set of health promotion planning stages less attention.
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An understanding of the stages of the establishment media health promotion related to
reproductive health problems can improve the achievement of health promotion
success indicator for reducing disease problems that are related to reproductive health.

Keywords: reproductive health, health promotion, aids

A. Pendahuluan

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan yang memungkinkan

berfungsinya proses reproduksi secara sehat tidak menimbulkan masalah baik

yang bersifat fisik maupun psikologis. Kesehatan reproduksi mencakup aspek

yang luas karena menyangkut proses, fungsi dan sistem reproduksi pada

seluruh tahapan kehidupan manusia. Persepsi masyarakat tentang kesehatan

reproduksi masih sangat terbatas dan masih dipengaruhi oleh persepsi kultural

atau budaya. Kesehatan Reproduksi diartikan secara kultural sebagai sesuatu

yang tidak pantas untuk ditanyakan seorang anak pada orang tuanya. Kondisi

ini menjadikan akses informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi

menjadi tidak akurat dan berakibat pada munculnya masalah yang berkaitan

dengan kesehatan reproduksi, seperti pergaulan bebas, seks bebas,

meningkatnya penyakit menular sexual terutama munculnya penyakit HIV

/AIDS.

Masalah kesehatan reproduksi dapat di golongkan dua masalah.

Pertama, masalah kesehatan reproduksi bersifat fisik yaitu kondisi kesehatan

reproduksi seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya angka

aborsi, tingginya kehamilan tidak dikehendaki, tingginya angka kejadian

HIV/AIDS. Kedua, masalah kesehatan reproduksi bersifat non fisik yaitu

kondisi masalah kesehatan reproduksi yang disebabkan karena nilai,

kepercayaan, pengalaman dan pengetahuan yang rendah yang mengakibatkan

tidak terjaminnya kesehatan reproduksi pada semua rentang usia manusia.

Masalah kesehatan reproduksi di Indonesia antara lain angka kematian

ibu melahirkan menurut survei demografi kesehatan Indonesia adalah 307 per

100.000 kelahiran hidup, angka kejadian aborsi 2,3 juta pertahun salah satunya

disebabkan kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Masalah

lain adalah tingginya angka kejadian HIV/AIDS sebesar 1311 yang dilaporkan

oleh Depkes RI, angka tersebut masih mungkin lebih tinggi karena masih

banyak pasien yang belum terdeteksi. (Emilia,2008)
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Masalah pengetahuan yang rendah juga menjadikan masalah kesehatan

reproduksi menjadi semakin kronis, faktor ini menjadikan individu berperilaku

tidak sehat dan cenderung menjadi faktor penentu peningkatan angka kejadian

penyakit dan masalah kesehatan reproduksi. Dibutuhkan intervensi untuk

mengatasi masalah kesehatan reproduksi sehingga dapat diturunkan angka

kejadian penyakit yang berkaitan kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan

yang bersifat fisik dapat terjadi karena masalah pengetahuan dan persepsi

masyarakat yang masih rendah dan salah berkaitan dengan kesehatan

reproduksi sehingga pendekatan non-fisik harus lebih diutamakan dengan

memberikan intervensi promosi kesehatan.

Pada aspek masalah yang bersifat non-fisik Promosi kesehatan

merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah

kesehatan terutama yang ada kaitannya dengan perubahan perilaku,

penggunaan promosi kesehatan tidak dapat dilepaskan dengan pemanfaatan

media promosi kesehatan. Program promosi kesehatan yang baik harus

memperhatikan penggunaan media yang tepat, media dapat mempermudah

penerimaan sasaran terhadap materi promosi kesehatan yang diberikan. Media

atau alat peraga atau audio visual aid (AVA) dapat dijelaskan sebagai segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu dan memperagakan atau

mendemonstrasikan sesuatu pesan atau materi dari komunikator ke kamunikan

dengan tujuan meningkatkan pemahaman, perhatian dan pengetahuan, minat

serta perhatian.

Penggunaan Media promosi kesehatan yang digunakan menyampaikan

pesan tentang kesehatan reproduksi belum menemui sasaran yang tepat dan

belum mencapai hasil yang menggembirakan, beberapa faktor perlu

diperhatikan salah satunya adalah bahwa media harus promosi kesehatan

dikemas sesuai dengan kultur, budaya masyarakat setempat. Media promosi

kesehatan diharapkan bersifat persuasif sehingga dapat mempengaruhi lebih

banyak orang untuk melaksanakan upaya Kesehatan Reproduksi. Media

promosi kesehatan harus memperhatikan faktor perilaku seperti predipossing

factor, enabling factor dan reinforcing factor. Media audiovisual merupakan

media yang belum banyak digunakan sebagai suatu pendekatan penyampaian
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pesan Kesehatan Reproduksi, sementara media cetak paling sering digunakan

meskipun efektifitas penggunaan media ini belum begitu dirasakan hasilnya.

Bagaimana sebaiknya media direncanakan untuk menyampaikan pesan

yang berkaitan dengan materi kesehatan reproduksi, sehingga kegiatan

promosi kesehatan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Pembahasan

1. Konsep Media

a. Pengertian Media

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan

pesan dri pengirim pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan)

sehingga dapat menerangkan fikiran,perasaan, perhatian dan minat

komunikan sedemikian rupa sehingga terjadi pemahaman,pengertian

dan penghayatan dari apa yang diterapkan. (Efendi,1998)

b. Tujuan Penggunaan Media menurut M Taufik adalah ;

1) Sebagai alat bantu menyampaikan pesan

2) Dapat membangkitkan perhatian, minat dan kesungguhan terhadap

materi promosi kesehatan yang disampaikan.

3) Sebagai alat mengingat pesan

4) Menjelaskan fakta-fakta, prosedur dan tindakan

5) Membuat penyajian materi ceramah lebih menarik.

c. Macam Media

Ada beberapa cara untuk menggolongkan media. Bretz (1971),

misalnya, membagi media menjadi tiga macam yaitu media yang dapat

didengar (audio), media yang dapat dilihat (visual), dan media yang

dapat bergerak. Media bentuk visual dibedakan menjadi tiga yaitu

gambar visual, garis ( grafis ), dan symbol verbal. Selain itu, Bretz juga

membedakan media menjadi media transmisi (telekomunikasi ) dan

media rekaman.
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Dari semua jenis media di atas, yang paling lengkap adalah audio-

visual gerak ( ada gambar, suara, dan juga gerak ). Tapi sifat paling

lengkap sebenarnya masih relatif. Dalam hal ini, media televisi masih

kurang lengkap jika dibanding dengan vedio interaktif yang digabung

dalam program komputer.

Schramm (1977 ) membagi media menurut jumlah audien, seperti yang

ditunjukan dalam tabel di bawah ini;

Tabel

Penggolongan Media Menurut Ukuran Audien

MEDIA UNTUK AUDIEN BESAR
Televisi
Radio
Faxsimili
Internet

MEDIA UNTUK AUDIEN KECIL
Video Tape
Film Suara
Film Bisu
Slide
Radio
Foto
Poster

Papan Tulis
Chart

Flip Chart

MEDIA UNTUK INDIVIDU
media cetak
telepon

d. Peran Media Dalam Komunikasi Dan Promkes

Media dalam proses komunikasi merupakan salah satu komponen yang

harus ada, yaitu komunikator, pesan (informasi),komunikan, dan

media serta adanya umpan balik. Jika satu dari komponen proses

komunikasi tidak ada maka proses tidak akan terjadi sehingga posisi

media dalam proses komunikasi sangatlah penting.
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Dalam proses komunikasi menyampaikan pesan tentang Kesehatan

Reproduksi harus memperhatikan komponen media. Media harus

dipersiapkan dengan baik sehingga dapat terjadi tranfer pesan antara

komunikator (penyampai pesan) dengan komunikan (penerima pesan)

sehingga materi Kesehatan Reproduksi dapat diterima dengan baik.

Jika digambarkan komponen proses komunikasi tersebut adalah seperti

ini

Gambar Proses Komunikasi

Gambar ini menunjukan bahwa konsep Komunikator dan komunikan

adalah konsep yang timbal balik. Di satu saat, seseorang dapat

berperan sebagai komunikator, namun pada saat yang lain menjadi

komunikan.

Dalam praktek proses komunikasi yang terjadi di masyarakat, pemberi

pelayanan (perawat dan bidan) dan masyarakat melakukan proses

komunikasi pada dua peran secara bergantian, sedangkan media adalah

komponen yang tidak dapat berubah peran dalam berjalannya

proseskomunikasi, maka menjadi penting langkah-langkah penentuan

media yang tepat dalam menyampaikan materi pada sisi pandang

komponen komunikasi.

Proses komunikasi yang terjadi satau arah (one way traffic

comunication) dimana komunikator dan komunikan berperan tunggal

perlu diperhatikan efektifitas penggunaan media, karena persepsi

komunikan tidak dapat dievalusi secara cepat dibanding dengan

metode dua arah. Penggunaan Media promosi kesehatan untuk

menyampaikan pesan Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan

metode satu arah harus disusun sederhana dengan bahasa yang

Sumber Informasi

Penerima Informasi

Penerima Informasi

Sumber Informasi
MEDIA
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dimengerti oleh audien, artinya dari segi budaya, kultur dan tradisi

tidak bertentangan dan secara bahasa mudah untuk dimengerti, ini

penting karena metode satu arah tidak memungkinkan audien untuk

bertanya tentang hal yang tidak dimengerti.

2. Tahapan Penentuan Media Promkes

Langkah –langkah penetapan media tidak dapat dilepaskan dengan langkah

promosi kesehatan promosi kesehatan ini ditinjau pada aspek yang

menyeluruh dengan pendekatan komunitas, bagi proveder maka langkah-

langkah promosi kesehatan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan

promosi kesehatan yang akan diberikan, Karena pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan komunitas yaitu menyelesaikan masalah kesehatan

masyarakat yaitu masalah Kesehatan Reproduksi maka tujuan yang disajikan

pada langkah-langlah promosi kesehatan ini lebih bersifat ke masayarakat.

Langkah penetapan media mengikuti langkah promosi kesehatan yaitu

terdiri dari 6 langkah :

a. Langkah Pertama : Identifikasi masalah kesehatan dan pertimbangan

tentang tujuan dalam perencanaan Promosi kesehatan

b. angkah Kedua : Penetapan perilaku yang diharapkan dan analisa faktor-

faktor yang menpengaruhi perubahan

c. Langkah Ketiga :Perhitungan Sumber-Sumber Baik Potensial Maupun

Yang Sudah Ada

d. Langkah Keempat : Menetapkan Tujuan Promosi kesehatan

e. Langkah Kelima : Penyusunan Rencana Operasional Pendidikan Secara

Terperinci

f. Langkah Keenam : Penyusunan Rencana Penilaian promosi kesehatan

Berikut ini akan dijelaskan, masing-masing tahapan penentuan media promosi

kesehatan dalam konteks masalah kesehatan reproduksi ;

a. Langkah Pertama : Identifikasi masalah kesehatan reproduksi dan

pertimbangan tentang tujuan dalam perencanaan Promosi kesehatan

sehingga media dapat ditentukan.
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Promosi kesehatan tidak dapat direncanakan secara umum, tetapi harus

direncanakan bersama-sama dengan program pelayanan kesehatan atau

program kesehatan lainnya. Langkah pertama berkaitan dengan program

kesehatan/pelayanan kesehatan .

1) Tahap Pertama : Program Kesehatan yang berkaitan dengan kesehatn

reproduksi

Pada tahap pertama ini sebelum menentukan media promosi kesehatan

perlu keketahui hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a) Promosi kesehatan diberikan untuk program Kesehatan

Reproduksi pada sisi masalah kesehatan yang mana apa ?

Jawaban pertanyaan ini memungkinkan kita tepat menyesuaikan

media.

b) Pertimbangan-pertimbangan apa yang dipakai untuk memilih

masalah masalah yang ditemukan pada program Kesehatan

Reproduksi tersebut.

Bagaimana pendapat para ahli tentang masalah kesehatan

reproduksi.

Bagaimana masyarakat memandang masalah kesehatan

reproduksi.

2) Tahap Kedua : Sifat Dan Ruang Lingkup Masalah

Pada tahap ini dapat digunakan beberapa pertimbangan untuk

menentukan sifat dan ruang lingkup masalahnya :

a) Pertimbangan Epidemiologi

Berapa besarnya, seriusnya dan hebatnya masalah Kesehatan

Reproduksi yang terjadi, misalnya : penyakit HIV/AIDS dan

masalah aborsi.

Kelompok Penduduk yang terkena masalah

Penyebaran masalah secara geografis

b) Apakah Implikasi Dari Hasil Pertimbangan Epidemiologi
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Implikasi dari Pertimbangan Epidemiologi Misalnya :

Masalah Kesehatan Reproduksi,misalnya HIV/AIDS dan

aborsi terjadi pada usia remaja atau dewasa di seluruh

wilayah Indonesia.Peningkatan angka kejadian HIV/AIDS

pada ibu rumah tangga.

Implikasi Masalah : Untuk menyelesaikan masalah tersebut,

kegiatan Promosi kesehatan dan penentuam media dapat

dimasukan dalam kegiatan prioritas..

3) Tahap Ketiga : Tahap-tahap dari Program

Pada tahap ini perlu dijelaskan secara baik hal-hal yang menyangkut :

a) Apa saja tahapannya, berapa waktunya, apa data penting lain

dari tiap tahap. Contoh : Penanganan masalah Kesehatan

Reproduksi dapt diselasaikan dengan melalui beberapa

tahapan.Pada tahapan ini kita yang menentukan berapa tahapan

program atau disesuaikan dengan program pemerintah.

b) Menentukan Tujuan : Jangka Panjang (akhir), Tujuan Jangka

Menengah,dan Tujuan Jangka Pendek ( segera ).

Tujuan Program : adalah hasil yang diharapkan dari

program kesehatan atau pelayanan kesehatan yang

terorganisir yang ditujukan khusus pada masalah kesehatan

reproduksi.

Tujuan Jangka Pendek : Turunnya insiden penyakit yang

berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi menjadi 10-15 %

dalam 2 tahun.

Tujuan Jangka Menengah : Terkontrolnya penyakit yang

berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi dalam waktu 3

tahun.

Tujuan Jangka Panjang : Tidak terjadi kejadian penyakit

yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi dalam waktu

4 tahun.
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c) Apakah Implikasi Dan Pembiayaan Sosial ? Pertimbangan

Kebiasaan, nilai-nilai dan cara hidup yang dianut penduduk

dalam memandang dan mempersepsikan Kesehatan Reproduksi.

d) Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang ada untuk mencapai

tujuan tersebut, seperti :

Respon masyarakat terhadap program Kesehatan Reproduksi

tersebut

Respon masyarakat terhadap fasilitas (kemudahan)

pelayanan dan sumber lainnya.

b. Langkah kedua : Penciptaan Perilaku Yang Diharapkan Dan Analisa

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan. Langkah ini digunakan

untuk memperoleh informasi tentang perilaku ideal dan seberapa luas

perilaku tersebut telah terdapat di masyarakat dan juga untuk menilai

faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi tercapainya perilaku

tersebut.

1) Tindakan-Tindakan Program

Tindakan program yang akan diambil untuk mencapai tujuan program.

Bila tujuan programnya adalah Menekan angka kejadian HIV/AIDS

atau Aborsi maka tindakan kegiatan yang akan dilakukan adalah :

Peningkatan pengetahuan, tindakan pencegahan dan perubahan

perilaku yang sehat

2) Tingkat Penerimaan Masyarakat

a) Apakah tindakan tersebut diterima/sesuai dengan cara hidup

masyarakat

b) Praktek Kesehatan apa yang akan diterima oleh masyarakat sehingga

tujuan program Kesehatan Reproduksi tercapai, contoh : bila

tindakan pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan

Dirumah : maka yang dilakukan orang tua menjelaskan kepada

anak-anaknya tentang bahaya HIV/AIDS, serta mulai mengajak

diskusi dengan anggota keluarga tentang perilaku yang baik dan

menjaga terhadap kenakalan remaja dan pergaulan bebas.
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Di Masyarakat : dilakukan oleh komunitas melakukan kegiatan

meningkatkan kesadaran bersama terhadap bahaya penyakit

HIV/AIDS.

Di Tempat Pelayanan Kesehatan : maka tindakan yang harus

dilakukan oleh masyarakat harus mengetahui pelayanan VCT

di tempat pelayanan kesehatan.

3) Kelompok-Kelompok Sasaran

a) Kelompok masyarakat mana yang menerima sasaran program

kesehatan, contoh : Program Kesehatan Reproduksi sasaranya

adalah semua orang/warga masyarakat.

b) Kelompok sasaran untuk kegiatan promosi kesehatan : sasaran

pada kelompok ini adalah masyarakat yang diisyaratkan untuk

mendapatkan program atau orang-orang yang dapat mempengaruhi

orang lain, misal

Tokoh Agama/tokoh masyarakat : untuk mendukung program

pencegahan peningkatan penyakit yang berkaitan dengan

kesehatan reproduksi.

Orang Tua untuk program melindungi anak-anak remaja dari

pergaulan bebas, narkoba dan sex bebas.

4) Perilaku-Perilaku Masyarakat Yang Telah Ada

a) Perilaku yang telah dilakukan oleh masyarakat, misalkan tujuan

program Kesehatan Reproduksi adalah 100 % sementara

masyarakat yang telah memiliki kesadaran tentang pencegahan

penyakit HIV/AIDS adalah 70 % maka sasaran yang diperlukan

tinggal 30 %.

b) Alasan masyarakat melakukan/tidak melakukan perilaku –

perilaku pencegahan.

5) Faktor-Faktor Sosial, Psikologis, Budaya,Ekonomi,Fisik dan Lain-lain.

a) Faktor Yang Mendukung penerimaan adopsi perilaku baru

b) Faktor Yang Menghambat penerimaan adopsi perilaku baru

6) Sikap Masyarakat
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a) Sikap Positif masyarakat terhadap tenaga kesehatan, tempat

pelayanan kesehatan dan pengalaman-pengalaman masyarakat

menyangkut hal tersebut, misal : masyarakat percaya terhadap

perawat dan bidan. Hal ini berkembang dan masyarakat merasa

bahwa perawat dan bidan selalu memberikan perhatian penuh

terhadap masalah kesehatan reproduksi di masyarakat.

b) Sikap Negatif masyarakat terhadap tenaga kesehatan, tempat

pelayanan kesehatan dan pengalaman-pengalaman masyarakat

menyangkut hal tersebut, misal : Menolak datang ke pelayana

kesehatan untuk VCT karena perlakuan kurang simpatik terhadap

pasien.

7) Perubahan-Perubahan Yang Perlu Dalam Pelayanan Kesehatan Yang

Disediakan

Untuk mendapatkan perubahan perilaku masyarakat,terhadap masalah

kesehatan reproduksi sasaran dapat ditujukan langsung kepada

keluarga-keluarga atau masyarakat dengan menyediakan model

perubahan atau memodifikasi perilaku.

c. Langkah Ketiga : Perhitungan sumber-sumber baik potensial maupun

yang sudah ada

a) Petugas yang terlibat

Petugas yang terlibat dalam pemberian promosi kesehatan ditentukan

sesuai degan tugas-tugasnya, latihan dan latar belakang dalam

pendidikan.

b) Sumber-Sumber

Sumber-sumber yang dapat memberikan sumbangan. Macam

sumbangan bisa dalam bentuk dana, fasilitas training petugas dan lain-

lain.

Badan-badan pemerintah ( departemen kesehatan, departemen

pendidikan dan kebudayaan, departemen agama, kominfo, dll )

Badan Sukarela ( PMI, organisasi profesi PPNI dan IBI, dll )

Lembaga pendidikan medis dan para medis
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Tokoh resmi dan tidak resmi ( formal : lurah dan kepala desa,

guru,dll, informal : tokoh agama dan tokoh masyarakat )

d. Langkah Keempat : Menetapkan Tujuan Promosi kesehatan

Pernyataan yang jelas dari tujuan penting untuk perencanaa program dan

untuk penilaian, data yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya

digunakana sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan pelaksanaan

program serta penilaian komponen promosi kesehatan dalam program

kesehatan.

1) Merencanakan Promosi kesehatan

a) Seberapa jauh promosi kesehatan sebelumnya telah diiukutkan

dalam program.

b) Apa tujuan pendidikan tersebut, kegiatan promosi kesehatan apa

yang telah dilakukan dan apa hasilnya

2) Tujuan Promosi kesehatan

Sebagai tujuan promosi kesehatan harus dinyatakan secara tepat , apa

yang harus dilakukan masyarakat, atau perubahan apa yang harus

dicapai dalam waktu tertentu. Tujuan terdiri dari tujuan umum, tujuan

antara dan tujuan khusus.

Contoh :

Tujuan Program : Penurunan angka kejadian HIV

Tujuan Umum Promosi Kesehatan : Menyampaikan kegiatan yang

perlu sehingga masyarakat akan dapat menerima program ini.

Tujuan Khususnya : Memberikan penjelasan tentang pengetahuan

Kesehatan Reproduksi dan materi lainnya.

Tujuan yang ditetapkan harus yang jelas dan spesifik mengikuti

kriteria yang ada seperti ;

o Definisi yang jelas mengenai apa yang akan dicapai, misalnya :

Kesehatan Reproduksi : Penurunan Kejadian HIV/AIDS

o Pernyataan yang jelas mengenai jumlah dan derajat pencapaian,

misalnya : 100 % keluarga akan melakukan tindakan pencegahan

HIV/AIDS.
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o Pernyataan yang jelas mengenai waktu, misalnya : Pencapaian

target pelaksanaan tindakan akan dilaksanakan mulai bulan januari

sampai dengan desembr 2015.

o Spesifik letak geografisnya, misalnya : di daerah kaligawe kota

semarang.

o Spesifik mengenai masyarakat yang khusus, misalnya : Ibu-ibu

yang memiliki anak remaja/anggota keluarga yang dicurigai

mengidap HIV/AIDS harus membawakan anaknya ke tempat

pelayan kesehatan untuk VCT.

3) Tanggung Jawab Untuk Menyusun Perencanaan

Siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyusun rencana

kegiatan promosi kesehatan yang terperinci dalam program ini.

4) Perlengkapan Untuk Penilaian

Perlengkapan penilaian harus diperhatikan dengan cara

menginventarisasi kemungkinan-kemungkinan seperti :

a) Apakah bentuk perlengkapan penilaiannya.

b) Siapa yang bertanggung jawab

c) Bagaimana waktu dan biayanya

d) Kapan evaluasi akan dilakukan

e) Bagaimana umpan balik yang diharapkan

e. Langkah Kelima : Penyusunan Operasional Promosi kesehatan

Data Dasar, terdiri dari, Pengumpulan data, Kelompok-kelompok sasaran,

Kesempatan/peluang promosi kesehatan, Kegiatan Penkesnya, Orang atau

organisasi yang bertanggung jawab, Supervisi, Training, Koordinasi

Program

f. Langkah Keenam : Menyusun rencana penilaian terhadap keefektifan

proses prokes dan media yang digunakan.

Perincian perencanaan untuk evaluasi, tujuan pendidikan untuk evaluasi,

Bagan tujuan promosi kesehatan, penilaian terhadap usaha aktivitas,
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kriteria kemampuan, mengukur kemajuan, sumber-sumber untuk

pendidikan, melatih tenaga penilai, menggunakan hasil-hasilnya.

3. Penutup

Masalah kesehatan reproduksi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu masalah

kesehatan yang bersifat fisik, seperti tingginya angka kejadian penyakit

HIV/AIDS, tingginya angka kejadian aborsi baik pada dewasa maupun

usia remaja, banyaknya kehamilan tidak dikehendaki, dan masih banyak

masalah lainnya. Masalah kesehatan reproduksi yang bersifat non fisik

seperti rendahnya pengetahuan, pemahaman, pengalaman tentang

kesehatan reproduksi.

Masalah kesehatan non fisik berpengaruh terhadap pembentukan perilaku

yang tidak sesuai dengan norma kesehatan terutama perilaku yang

berkaitan dengan pencegahan penyakit akibat kesadar kesehatan

reproduksi yang rendah.

Intervensi promosi kesehatan reproduksi menjadi sangat penting dan

memerlukan perencanaan dan penentuan media yang tepat.
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