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Abstract 

 The National Family Planning and Birth Control Program is a program that 

aims to improve life’s quality through birth control, reducing mortality rate, and 

increasing family welfare. The program is handled by regional autonomous service 

and BKKBN has the authority to manage the program which was handed from central 

to local governments, mainly in Personal, Pembiayaan, Perlengkapan dan 

Dokumentasi (P3D) fields. Based on the policy, the act of BKKBN programs in 

Surakarta City is handled by Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) and practically supported by Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB). 

 This research discusses about the communication strategy of the DPPKB in 

Surakarta City in socializing the program. The researcher uses descriptive qualitative 

with purposive sampling methods as an approach to analyze the study case. The output 

from this study case indicate that the communication strategy of DPPKB in Surakarta 

City in socializing the program could be related with AIDDA theory or Attention, 

Interest, Desire, Decision, and Action. Furthermore, conceptually there are 13 steps in 

determining the communication strategy of the DPPKB in Surakarta City, starting from 

communicator’s election up to evaluating and auditing the communications. 

Keywords: Keluarga Berencana, Communication Strategy, AIDDA Theory 
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Pendahuluan 

 Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu modal bagi suatu 

negara untuk berkembang terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan, penduduk merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial bagi 

ketersediaan tenaga kerja suatu negara. Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi juga 

dapat memperkuat keamanan dan keutuhan suatu negara dari ancaman negara atau 

bangsa lain. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan 

kualitas kehidupan yang memadahi akan menyebabkan permasalahan bagi suatu 

bangsa itu sendiri. 

 Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), Hasto Wardoyo, meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, 

disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya tingkat pernikahan usia muda.  Selain 

itu, lonjakan pertumbuhan penduduk di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh 

minimnya edukasi mengenai perencanaan keluarga sebelum menikah, ketidaktahuan 

adanya program Keluarga Berencana (KB), dan yang baru-baru ini sedang terjadi yaitu 

lonjakan angka kelahiran akibat efek pandemi. Permasalahan  kependudukan yang 

timbul dari peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi, tentu harus diatasi mulai 

dari akarnya.  

 Program KB Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia yang dilaksanakan melalui pengendalian kelahiran, 

memperkecil angka kematian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam 

melaksanakan program KB khususnya pelayanan, pada hakekatnya adalah dalam 

rangka pemenuhan hak-hak reproduksi kepada masyarakat sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. 

 Adanya program pengendalian penduduk yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah sejak tahun 1950, merupakan salah satu usaha untuk    menekan jumlah 
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penduduk. Dalam buku kependudukan : Teori, Fakta dan Masalah (2010) karya 

Achmad Faqih, pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan 

penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Indonesia menerapkan 

pengendalian penduduk yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB). Di 

Indonesia, lembaga yang memiliki peran dalam bidang penngendalian penduduk dan 

KB adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah 

satu tugas dan wewenang yang diemban BKKBN adalah, untuk menekan laju 

pertumbuhan penduduk  yaitu penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

(KIE) di bidang pengendalian     penduduk dan penyelenggaraan KB. 

 Sebagai konsekuensi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diganti kembali dengan UU No 23 

Tahun 2014 yang berlaku saat ini, sebagian kewenangan BKKBN termasuk Program 

KB Nasional pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Maka, 

sejak awal 2004, P3D (Personal, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi) 

BKKBN Kabupaten/Kota diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah 

kabupaten/kota dan selanjutnya digantikan dengan lembaga lain yang mengelola 

program KB. Beragam bentuk kelembagaan KB tumbuh bervariasi antara lain badan, 

dinas, badan atau kantor tergantung kesepakatan dan  komitmen pemerintah daerah. 

Dari peraturan tersebut, maka pelaksanaan program BKKBN di Kota Surakarta 

diserahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 

yang dalam pelaksanaan di lapangan, didukung oleh para Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PLKB).  

 Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,06 km2, dari tahun ke tahun 

penduduknya terus bertambah jumlahnya. Dari 557.606  jiwa pada tahun 2015 

meningkat menjadi 570.876 jiwa pada tahun 2016, menurun menjadi 562.801 pada 

tahun 2017 karena adanya penghapusan data ganda, kemudian naik  569.711 pada 

tahun 2018, dan naik lagi menjadi 575.230 di tahun 2019. Dengan kepadatan 12.656 
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/km2 (2015), 12.957 /km2 (2016), 12.774 /km2 (2017), 12.936 /km2 (2018), dan 

13.062/km2. (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016, 2017, 2018, 

2019, dan 2020 - diolah ). 

 Peserta KB Baru dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penambahan, tetapi 

dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan. Dalam tahun 2020, 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat peserta KB baru 

sebanyak 4.580 peserta KB. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 peserta KB Baru 

ini menurun sebanyak 715 keluarga, dan  bila diukur dengan Perkiraan Permintaan 

Masyarakat (PPM atau target) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah secara 

prosentase menurun 5,64 %.  Sajian lengkap peserta KB Baru per mix kontrasepsi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. KB Baru Per-mix Kontrasepsi Tahun 2016-2020 

(Sumber: Arsip DPPKB Kota Surakarta) 

NO METODE KONTRASEPSI 2016 2017 2018 2019 2020 

1 IUD 1.719 1.863 1.736 1.915 1.091 

2 MOW 462 431 544 516 525 

3 MOP 4 20 37 14 9 

4 KONDOM 290 269 180 217 459 

5 IMPLANT 745 809 732 595 454 

6 SUNTIK 2.816 2.953 2.187 1.774 1.779 

7 PIL 417 484 324 264 263 

  JUMLAH 6.453 6.829 5.740 5.295 4.580 

  PPM 7.702 9.066 7.911 8.799 8.398 

  PROSENTASE 83.78 75.33 72,56 60,18 54,54 
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 Dengan demikian, intervensi Pemerintah Kota Surakarta melalui DPPKB 

sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) amat diperlukan untuk dapat mengurangi 

laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta. Melalui OPD ini diharapkan 

peningkatan kesejahteraan warga Kota Surakarta dapat segera terwujud dengan 

ditekannya laju pertumbuhan penduduk.  

 Berdasarkan evaluasi program KB yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta pada tahun 2020, sebagai 

kota terpadat di Jawa Tengah, Kota Surakarta perlu mengetahui permasalahan yang ada 

agar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK) dapat berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut antara lain: 

1. Masih adanya masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi rendah sulit untuk 

memahami program pembangunan yang ditawarkan pemerintah karena kurangnya 

akses informasi. 

2. Karakteristik penduduk yang sangat heterogen 

3. Mobilitas penduduk yang tinggi 

4. Peserta KB pria rendah 

5. Jumlah Petugas Lapangan KB ( PLKB ) semakin berkurang 

6. Pasangan Usia Subur (PUS) yang seharusnya menjadi peserta KB tetapi belum mau 

menjadi peserta KB karena alasan tertentu masih cukup tinggi 

7. Masih adanya pernikahan usia anak 

 Berdasarkan permasalahan dalam bidang KKBPK tersebut, maka dalam 

melaksanakan sosialisasi program KB, diperlukan adanya strategi komunikasi agar 

suatu pesan dapat disampaikan kepada khalayak sesuai dengan maksud dan tujuan. 

Strategi dalam komunikasi sangat diperlukan, karena keberhasilan kegiatan 

komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Tanpa adanya 
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strategi komunikasi, bukan tidak mungkin akan timbul hambatan sehingga tujuan 

utama tidak dapat tercapai. 

 Dari fenomena di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan strategi komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam menyosialisasikan program KB. Selain itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi dalam strategi 

tersebut. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumusakan: 

“Bagaimana strategi komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam menyosialisasikan Program Keluarga 

Berencana (KB)?” 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

 Komunikasi merupakan konsekuensi manusia dalam hubungan sosial. Melalui 

komunikasi, manusia dapat saling bertukar ide, gagasan, maupun pendapat untuk 

mencapai suatu maksud dan tujuan dalam mengatur kehidupan ini. Menurut Wilbur 

Schramm, istilah communication berasal dari bahasa latin communis yang artinya 

sama, maksudnya sama arti dan sama makna. Sehingga dapat diartikan bahwa jika 

kita mengadakan komunikasi dengan suatu pihak, maka kita menyatakan gagasan 

kita untuk memperoleh arti dan makna yang sama dengan pihak lain mengenai 

suatu obyek, karena Schramm berpendapat, apabila kita berkomunikasi sebenarnya 

kita berusaha untuk membangun kebersamaan dengan orang lain. Selain itu, kita 

berupaya untuk berbagi informasi, ide, ataupun sikap (Tommy Suprapto, 2006 : 2-

3). 
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 Wilbur Schramm dalam Effendy (1993: 41-42) menyatakan, ada beberapa 

kondisi yang dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan 

tanggapan yang kita kehendaki: 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga menarik 

perhatian komunikan. 

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang 

sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang 

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia digerakkan 

untuk memberikan tanggapan 

 Selain Schramm, terdapat tokoh lainnya yang mengemukakan teorinya 

mengenai komunikasi, yaitu Everett M. Rogers yang mengemukakan bahwa 

komunikasi adalah proses dimana sesuatu dialihkan dari sumber kepada suatu 

penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Sebagai 

sebuah ilmu, komunikasi pada prinsipnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran 

tersebut bisa merupakan gagasan, informasi, opini dan lainnya. 

 Dari berbagai macam pendapat mengenai komunikasi, dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

langsung secara lisan maupun langsung melalui media. Dari definisi ini dapat 

disimpulkan bahwa tujuan komunikasi adalah memberi tahu atau mengubah sikap 

(attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior) (Effendy, 1986: 6). 

 Teori komunikasi menurut Laswell, mengatakan bahwa proses komunikasi 

menyangkut “who says in what channel to whom with what effect” dari definisi 

tersebut, terdapat unsur-unsur komunikasi yaitu: Siapa yang mengatakan (who) 

disebut sebagai sumber atau komunikator. Kemudian apa yang disampaikan (what) 



8 
 

disebut sebagai pesan, kepada siapa (to whom) pesan itu ingin disampaikan disebut 

sebagai penerima atau komunikan. Dengan cara bagaimana (how / in what channel) 

disebut sebagai media terakhir adalah dengan tujuan apa (in what effect) suatu 

pesan disampaikan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu komunikasi yang efektif. Hal 

itu sesuai dengan pendapat seorang sarjana komunikasi, Emerson bahwa 

komunikasi yang dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh 

komunikator adalah komunikasi yang dikatakan efektif. Akan tetapi, formula 

Lasswell ini telah mendapat kritik dari beberapa ahli komunikasi, di antaranya 

Gerhard Maletzke dalam karyanya, “Evaluation of Change through 

Communication”, yang menyatakan bahwa terdapat faktor yang lebih penting, 

yakni tujuan (goal) yang hendak dicapai oleh komunikator (Deddy Mulyana, 2002: 

62). 

 R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam bukunya 

Techniques for Effective Communication yang dikutip oleh Effendy (1986: 63) 

menyatakan bahwa tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri dari tiga tujuan 

utama, yaitu: 

a. to secure understanding 

b. to establish acceptance 

c. to motivate action. 

 Pertama adalah “to secure understanding”, memastikan bahwa komunikan 

mengerti pesan yang ia terima. Jika pesan sudah dapat dimengerti dan menerima, 

maka penerimaannya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya 

kegiatan dimotivasikan (to motive action) (Onong, 1985 : 35). 

2. Strategi Komunikasi 

 Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 
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Menurut Onong Uchana Effendy dalam buku berjudul Dimensi-Dimensi 

Komunikasi menyatakan bahwa, strategi komunikasi merupakan panduan dari 

perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen 

(communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan 

(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi (1981 

: 84). 

 Pengertian lainnya mengenai startegi komunikasi juga dikemukakan oleh Amic 

dalam Cangara (2020: 47-48), yang menyatakan bahwa startegi komunikasi adalah 

usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisasi aktivitas manusia 

terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna 

merealisasikan kebijakan komunikasi. Dari pengertian tersebut, maka strategi 

komunikasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan 

DPPKB Kota Surakarta secara berkelanjutan dan sistematis dalam 

mengorganisasikan anggotanya sebagai upaya mengomunikasikan program KB 

kepada masyarakata. 

 Penetapan strategi dalam perencanaan komunikasi menurut Cangara (2020: 

133-175), meliputi 13 langkah awal yang harus dijalankan. 13 langkah tersebut 

yaitu: 

a. Memilih dan Menetapkan Komunikator 

b. Mengenal Khalayak 

c. Teknik Menyusun Pesan 

d. Memilih Media dan Saluran Komunikasi 

e. Produksi Media 

f. Uji Awal Materi Komunikasi 

g. Penyebarluasan Media Komunikasi 

h. Menganalisis Efek Komunikasi 

i. Memobilisasi Kelompok Berpengaruh 
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j. Penetapan Rencana Anggaran 

k. Penyusunan Jadwal Kegiatan (Time Scedule) 

l. Penetapan Tim Kerja 

m. Evaluasi dan Audit Komunikasi 

3. Teori AIDDA 

 Teori AIDDA merupakan teori yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. 

Menurut Effendy (2003; 305), AIDDA merupakan akronim dari kata-kata Attention 

(perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), Decision (keputusan),  Action 

(tindakan/kegiatan). Teori ini menjelaskan suatu proses psikologis yang terjadi 

pada diri khalayak dalam menerima pesan komunikasi, sehingga dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pembuatan strategi komunikasi. Dengan strategi 

komunikasi tersebut dapat tercipta kesadaran, pemahaman, dan penerimaan 

masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh DPPKB Kota Surakarta 

sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB dapat meningkat. 

Adapun keterangan dari elemen-elemen tersebut adalah : 

a. Perhatian (Attention): tahap ini merupakan permulaan dimana seseorang 

pertama kali menaruh perhatian pada pesan yang disampaikan oleh 

komunikator.  

b. Ketertarikan (Interest): tahap dimana masyarakat sudah merasa tertarik dengan 

pesan yang disampaikan. Setelah mampu mendapatkan perhatian masyarakat, 

selanjutnya komunikator harus mengolah pesan sedemikian rupa sehingga 

mampu menarik minat masyarakat.  

c. Keinginan (Desire): Komunikator dalam tahap ini harus berupaya mendorong 

keinginan masyarakat untuk mengikuti program yang ditawarkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara memberikan emotional benefit kepada masyarakat, 

sehingga mereka tertarik untuk bertindak sesuai dengan pesan yang 

disampaiakan.  

d. Keputusan (Decision): pada tahap ini, khalayak sudah mengambil keputusan 

untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan. Setelah memiliki keputusan yang 
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jelas, baik komunikan maupun komunikator harus mempersiapkan tindakan 

yang akan dilakukan.  

e. Tindakan (Action): suatu kegiatan untuk merealisasiakan keyakinan dan 

ketertarikan terhadap sesuatu. 

4. Analisis SWOT 

 Analisis SWOT adalah peralatan analisis yang digunakan untuk mengukur S = 

Strength (kekuatan), W = Weakness (kelemahan), O = Opportunities (kesempatan), 

dan T = Threads (ancaman). Analisis ini penting dilakukan untuk menentukan 

penyusunan strategi dalam sebuah perusahaan, badan atau lembaga agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Penjelasan mengenai empat elemen tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Stregth (Kekuatan) 

Strengths adalah hal positif yang dimiliki perusahaan terkait keunggulan 

kompetitif, seperti jumlah aset, pegawai, modal, teknologi, hal paten, 

pengetahuan, jaringan, lokasi strategis, dan reputasi baik. 

b. Weakness (kelemahan) 

Weaknesses adalah hal negatif dalam diri perusahaan, seperti kelemahan dalam 

proses bisnis, jenis material, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, celah 

dalam tim, dan ketiadaan aset berharga. 

c. Opportunities (kesempatan) 

Opportunities adalah faktor luar yang berkontribusi pada kesuksesan usaha, 

seperti kehadiran acara atau fenomena yang dapat menjadi kesempatan 

promosi, meningkatnya jumlah permintaan, serta situasi pasar, ekonomi, dan 

politik yang mendukung. 

d. Threads (ancaman) 

Threats adalah faktor luar yang dapat menghalangi perusahaan atau pemilik 

bisnis untuk menjalankan rencana atau meraih target. Contohnya adalah tren 

pasar yang melemah, perubahan politik, teknologi, dan sosial yang tidak 

mendukung usaha, serta perilaku konsumen yang menurunkan permintaan. 
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5. Sosialisasi 

 Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan 

sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. 

Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara 

sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-

individu sampa dengankelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. 

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo (2004 

: 156) adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan 

menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga 

membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. 

 Menurut Sutaryo (2004 : 230), sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana 

memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut 

menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan 

sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan 

oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dari pengertian 

tersebut, maka definisi sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses 

menginformasikan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat dengan 

harapan adanya perubahan dari segi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat 

terhadap program tersebut sesuai dengan tujuan DPPKB Kota Surakarta. 

6. Program Keluarga Berencana (KB) 

Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat program KB nasional 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui 

pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan 

keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil 

bahagia dan sejahtera menujukeluarga berkualitas. Sedangkan PLKB (Penyuluh 

KB) adalah pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 
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melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan 

program KB (BKKBN, 2012: 6). 

Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2019: 4) adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan peneliti 

menggunakan metode deskriptif. Penelitian dengan tipe deskriptif bermaksud untuk 

memberikan uraian mengenai gejala sosial yang diteliti. Ciri dari metode ini yaitu 

menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (naturalist setting).  

 Prosedur pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

sampel yang diambil dengan tujuan tertentu. Hal ini karena kecenderungan peneliti 

untuk memilih narasumber yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan 

dapat dipercaya. Dengan demikian, untuk menggunakan purposive sampling ini, 

peneliti terlebih dahulu melalukan pra survei terhadap DPPKB Kota Surakarta melalui 

websitenya di laman https://dppkb.surakarta.go.id/ untuk mengatahui tugas dan 

wewenang informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Oleh sebab 

itu, sumber data dipilih secara selektif yang tidak hanya mewakili populasinya saja 

tetapi lebih mengarah mewakili informasinya. 

 Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi 

non partisipan dan studi pustaka. Sedangkan untuk teknik analisis data, peneliti 

memilih model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga 

langkah kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

Sajian dan Analisis Data 

 Penetapan strategi komunikasi DPPKB Kota Surakarta dalam 

menyosialisasikan program KB didasarkan pada analisis perencanaan model SWOT. 

Analisis SWOT digunakan DPPKB Kota Surakata untuk menentukan arah kebijakan 

yang akan dilaksanakan agar visi dan misi dapat tercapai sesuai harapan. Secara 
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konseptual, jika dikaitkan dengan pendapat Hafied Cangara, esensi strategi komunikasi 

DPPKB Kota Surakarta dalam menyosialisasikan program KB dapat dibagi menjadi 

13 (tiga belas) tahap, yaitu: 

a. Pemilihan dan penetapan komunikator 

Komunikator utama dalam sosialisasi program KB adalah Penyuluh Lapangan 

Keluarga Berencana (PLKB). PLKB bertugas menyosialisasikan program KB 

secara langsung kepada masyarakat yang menjadi terget sasaran program KB 

terutama dalam komunikasi tatap muka.  

b. Penetapan target audien 

Penetapan target audien dilakukan dengan cara pendataan keluarga. Dengan adanya 

pendataan, maka akan terpetakan sasaran program KB di masing-masing wilayah 

binaan PLKB. Target audien dalam sosialisasi KB disegmentasikan menjadi dua 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari 

Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga yang memiliki balita dengan membentuk 

program Bina Keluarga Balita (BKB), keluarga yang memiliki remaja dengan 

membentuk program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK Remaja), keluarga yang memiliki lansia dengan membentuk program 

Bina Keluarga Lansia (BKL). Sedangkan segmentasi kedua yaitu kelompok mitra 

kerja seperti kader PPKBD, instansi medis, aparatur pemerintah, organisasi non 

formal di wilayah (PKK, Fapsedu, Aisyah, LPMK). 

c. Penentuan teknik penyusunan pesan 

Jika dilihat dari sifat pesannya, informasi mengenai program KB termasuk ke 

dalam pesan persuasif, edukatif dan informatif. Sedangkan dalam menyampaikan 

pesan KB, PLKB menggunakan teknik penyusunan pesan two-side issue. Teknik 

ini adalah teknik penyampaian pesan di mana komunikator selain mengemukakan 

hal yang baik dari sebuah informasi, juga menyampaikan hal yang kurang baik. 

Komunikator memberi kesempatan kepada audien untuk berpikir sisi positif dan 

negatif jika melaksanakan pesan dalam informasi tersebut. 

d. Penentuan media dan saluran komunikasi 
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Dalam proses sosialisasi program KB, DPPKB Kota Surkarta menggunakan 

berbagai media komunikasi seperti media internet seperti youtube, instagram, 

website, media cetak seperti leflet, brosur, baliho, standing banner, media 

elektronik seperti radio. Namun, media komunikasi yang paling utama digunakan 

saat sosialisasi adalah komunikasi tatap muka. Dengan komunikasi tatap muka, 

akan terjadi komunikasi dua arah, sehingga komunikator dapat langsung 

mengetahui tanggapan atau reaksi komunikan pada saat itu juga atau umpan balik 

berlangsung seketika. Hal ini memudahkan komunikator dan komunikan untuk 

saling berinteraksi dan berdiskusi berkaitan dengan informasi yang belum dipahami 

saat sosialisasi. 

e. Produksi media 

Produksi media di DPPKB Kota Surakarta dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 

pembuatan materi dan pembuatan medianya. Pembuatan materi dilakukan oleh 

bidang P4 dengan persetujuan Kepala DPPKB, sedangkan pembuatan medianya 

diserahkan kepada pegawai yang dianggap memiliki keahlian dalam membuat 

konten media seperti kemampuan desain dan mengedit video. Untuk memproduksi 

beberapa media, DPPKB Kota Surakarta berjasama dengan pihak lain seperti 

perusahaan media dan instansi. Kerjasama dengan perusahaan media bisa dalam 

bentuk MoU untuk menjalankan sebuah program, sedangkan kerjasama dengan 

instansi bisa dalam bentuk perizinan penggunaan media tertentu 

f. Uji awal materi komunikasi 

Dalam rangka uji awal materi komunikasi untuk sosialisasi program KB, DPPKB 

Kota Surakarta melakukannya dengan cara diskusi yang dilakukan oleh bidang P4, 

koordinator PLKB dan Kepala DPPKB tanpa melibatkan ahli atau pakar dalam 

bidang komunikasi. 

g. Penyebarluasan media komunikasi 

DPPKB Kota Surakarta hanya melakukan perencanaan khusus untuk 

penyebarluasan beberapa media komunikasi saja seperti media luar ruangan 

(banner, baliho, standing banner) dan radio. Dalam penyebarluasan pesan melalui 
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media radio, perencana komunikasi harus mengetahui prime time dan kemampuan 

jangkauan siaran. Sedangkan penyebarluasan pesan melalui media luar ruangan, 

perencana harus mengetahui lokasi strategis, yang bisa menarik perhatian orang 

yang sedang berlalu-lalang. 

h. Menganalisis efek komunikasi 

 Untuk mengetahui efek komunikasi yang terjadi setelah sosialisasi program 

KB, PLKB memiliki indikator yang menjadi tolak ukur sebuah pesan dipahami atau 

tidak oleh target audien. Pertama, efek primer yang meliputi terpaan, perhatian, dan 

pemahaman. Berdasarkan informasi yang didaparkan dari informan, dalam 

sosialisasi program KB secara tatap muka, efek primer ini dapat diketahui oleh 

komunikator melalui respon dari target audien. Respon ini dapat berupa perhatian 

yang dapat dilihat dari pandangan atau sorot mata audien saat sosialisasi 

berlangsung. Sedangkan tingkat pemahaman target audien dapat diketahu saat 

komunikator memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sosialisasi. 

Jika target audien dapat menjawab dengan benar, maka dapat dipastikan materi 

sosialisasi dapat dipahami dengan baik.  

 Kedua, efek sekunder yang meliputi tingkat kognitif (perubahan pengetahuan 

dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). Efek kognitif berupa 

perbahan pengetahuan dan sikap dapat diketahui oleh komunikator berdasarkan 

inisiatif target audien untuk menyampaiakan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan 

program KB. Target audien yang mulai tertarik dengan program KB akan terlihat 

lebih aktif untuk mencari tahu informasi yang belum ia pahami. Selain itu, efek 

primer juga dapat diketahui melalui data kuantitatif berupa jumlah partisipan 

program KB yang terdaftar sebelum dan sesudah sosialisasi. 

i. Memobilisasi kelompok berpengaruh 

 Untuk menyosialisasikan program KB, PLKB sebagai komunikator terlebih 

dahulu mengkomunikasikan program tersebut kepada tokoh masyarakat setempat 

dengan metode advokasi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap 

program yang akan disosialisasikan. Selain untuk mendapatkan dukungan, tokoh 
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masyarakat juga akan memberikan masukan kepada PLKB tentang karakteristik 

masyarakatnya sehingga PLKB dapat menyesuaikan cara sosialisasi agar pesan 

yang disampaiakan dapat diterima. Dalam kasus tertentu, tokoh masyarakat 

berperan penting untuk ikut memberikan pengertian dan arahan kepada masyarakat 

setempat untuk dapat memahami esensi dari program KB yang disosialisasikan 

oleh PLKB. 

 Selain menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, DPPKB 

Kota Surakarta juga bekerjasama dengan instansi-instansi yang memiliki andil 

dalam menyosialisasikan program KB. Kepala Bidang P4 mengatakan bahwa 

instansi-instansi tersebut antara lain Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta, 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Perencanaan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan statistik, Puskesmas, 

Perguruan Tinggi.  

j. Penetapan rencana anggaran 

DPPKB Kota Surakarta menganggarkan dana secara khusus (informan tidak 

menyebutkan secara detail pembagian anggaran pada masing-masing media) untuk 

produksi media dengan membuat perencanaan secara terperinci sesuai media yang 

akan digunakan untuk menyosialisasikan program KB. Selanjutnya, rencana 

tersebut diajukan kepada panitia anggaran. Jika rencana tersebut diterima, maka 

dana akan turun dan akan digunakan untuk produksi media. 

k. Penetapan jadwal kegiatan 

Dalam startegi komunikasi, penetapan jadwal kegiatan dapat menggunakan 

beberapa model. Model penetapan jadwal tersebut antara lain Diagram Gunnt, 

model PERT dan CMP. Dari informasi tersebut, dapat diketahui bahwa DPPKB 

Kota Surakarta tidak menggunakan penetapan jadwal kegiatan menggunakan tiga 

model di atas. Selain itu, penetapan jadwal kegiatan sosialisasi di DPPKB Kota 

hanya difokuskan untuk kegiatan sosialisasi tatap muka. Cara penetapan jadwalnya 

disesuaikan dengan jumlah personil, lokasi/wilayah binaan, dan waktu 

pelaksanaan. 
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l. Penetapan tim kerja 

Pembagian tim kerja di DPPKB Kota Surakarta sudah diatur dalam Peraturan 

Walikota (Perwali) Nomor 27 C Tahun 2016. Pembagian ini meliputi semua bidang 

di DPPKB Kota Surakarta yang memiliki andil dalam menyosialisasikan program 

KB. Namun, bidang di DPPKB Kota Surakarta yang memiliki peran utama dalam 

menentukan kebijakan dalam hal sosialisasi KB yaitu bidang pengendalian 

penduduk, penyuluhan dan penggerakan (P4). Sedangkan sebagai pelaksana 

lapangan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat adalah Penyuluh lapangan 

Keluarga Berencana (PLKB). 

m. Evaluasi dan audit komunikasi 

DPPKB Kota Surakarta melakukan evaluasi menggunakan dua cara. Cara pertama 

yaitu evaluasi program atau sering disebut evaluasi sumatif (summative 

evaluation). Evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat sejauhmana tujuan (goal) 

dapat tercapai dan untuk melakukan modifikasi tujuan program. Evaluasi dengan 

cara kedua yaitu evaluasi manajemen. Evaluasi ini biasa disebut evaluasi formatif 

(formative evaluation). Evaluasi formatif memiliki fokus terhadap pencapaian 

operasional. 

 Berdasarkan 13 tahap strategi komunikasi yang dilakukan oleh DPKKB Kota 

Surakarta tersebut, peneliti selanjutnya menganalisis dengan menggunakan teori 

AIDDA. Keterkaitan antara strategi komunikasi yang digunakan DPPKB Kota 

Surakarta untuk menyosialisasikan program KB dengan elemen yang ada dalam teori 

AIDDA yaitu: 

a. Perhatian (Attention) 

Tahap ini merupakan permulaan dimana seseorang pertama kali menaruh perhatian 

pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam menyosialisasikan 

program KB, DPPKB Kota Surakarta berusaha untuk menarik perhatian target 

audien dengan menyampaiakan informasi terkait perencanaan keluarga melalui 

berbagai media komunikasi seperti media internet, elektronik, cetak. Namun, media 
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komunikasi yang paling utama digunakan saat sosialisasi adalah komunikasi tatap 

muka atau antarpribadi. 

b. Ketertarikan (Interest) 

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat sudah merasa tertarik dengan pesan 

yang disampaikan. Setelah mampu mendapatkan perhatian masyarakat, selanjutnya 

komunikator harus mengolah pesan sedemikian rupa sehingga mampu menarik 

minat masyarakat. Untuk menarik minat target audien, DPPKB Kota Surakarta 

melalui PLKB memaparkan informasi terkait perencanaan keluarga secara detail. 

Teknik penyusunan pesan yang digunakan PLKB saat sosialisasi tatap muka yaitu 

two-side issue. Teknik ini adalah teknik penyampaian pesan dimana komunikator 

selain mengemukakan hal yang baik dari sebuah informasi, juga menyampaikan 

hal yang kurang baik. Komunikator memberi kesempatan kepada audien untuk 

berpikir sisi positif dan negatif jika melaksanakan pesan dalam informasi tersebut. 

Dalam sosialisasi program KB, PLKB menyampaiakn pesan KB dalam dua sisi. 

Khususnya saat menyampaiakan penggunaan alat kontrasepsi, PLKB tetap 

menyampaikan sisi kebaikan dan efek samping dari penggunaannya. 

c. Keinginan (Desire)  

Komunikator dalam tahap ini harus berupaya mendorong keinginan masyarakat 

untuk mengikuti program yang ditawarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

memberikan emotional benefit kepada masyarakat, sehingga mereka tertarik untuk 

bertindak sesuai dengan pesan yang disampaiakan. Pada tahap ini, PLKB dituntut 

untuk membangun kepercayaan target audien agar dapat membangkitkan keinginan 

mereka untuk mau berpartisispasi dalam program KB. Untuk menciptakan 

kepercayaan target audien, maka PLKB mengajak peserta KB untuk menceritakan 

pengalaman mereka mengikuti program KB sebagai testimoni. Selain itu, DPPKB 

Kota Surakarta juga memfasilitasi PLKB untuk mengajak narasumber yang 

memiliki pengetahuan dalam bidang KB untuk menyampaikan informasi 

terpercaya khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat kontasepsi secara 

medis kepada target audien 
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d. Keputusan (Decision) 

Tahap ini memiliki makna kepercayaan untuk melakukan sesuatu hal. Pada tahap 

ini, target audien akan mengambil keputusan dari sosialisasi yang telah dilakukan, 

apakah akan berpartisipasi dalam program KB atau tidak. Untuk meyakinkan 

keputusan target audien, PLKB sebagai komunikator akan melakukan follow up 

melalui kader KB di wilayah binaan masing-masing. Peserta sosialisasi yang 

menunjukkan ketertarikan terhadap program KB, akan ditindak lanjuti (follow up) 

melalui pendekatan komunikasi personal oleh kader KB sebagai bentuk 

pemantaban keputusan. Jika dalam proses pendekatan tersebut kader KB menemui 

permasalahan terkait informasi tertentu, maka kader KB akan melaporkannya 

kepada PLKB untuk mendapatkan arahan. 

e. Tindakan (Action) 

Tindakan yang diambil PLKB sebagai komunikator setelah target audien 

memutuskan untuk berpartisipasi dalam program KB (penggunaan kontrasepsi) 

yaitu menghubungkan calon peserta KB ke fasilitas kesehatan yang melayani 

penangan KB. Sedangkan tindakan yang diambil oleh calon peserta KB yaitu 

mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dan melakukan kontrol secara rutin. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah didapatkan di lapangan, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai strategi komunikasi 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta 

dalam menyosialisasikan program KB adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum, penetapan strategi komunikasi DPPKB Kota Surakarta dalam 

menyosialisasikan program KB didasarkan pada analisis perencanaan model 

SWOT. Analisis SWOT digunakan DPPKB Kota Surakata untuk menentukan arah 

kebijakan yang akan dilaksanakan agar visi dan misi dapat tercapai sesuai harapan. 
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2. Secara konseptual, jika dikaitkan dengan pendapat Hafied Cangara, esensi strategi 

komunikasi DPPKB Kota Surakarta dalam menyosialisasikan program KB dapat 

dibagi menjadi 13 (tiga belas) tahap, yaitu: 

a. Pemilihan dan penetapan komunikator 

b. Penetapan target audien 

c. Penentuan teknik penyusunan pesan 

d. Penentuan media dan saluran komunikasi 

e. Produksi media 

f. Uji awal materi komunikasi 

g. Penyebarluasan media komunikasi 

h. Menganalisis efek komunikasi 

i. Memobilisasi kelompok berpengaruh 

j. Penetapan rencana anggaran 

k. Penetapan jadwal kegiatan 

l. Penetapan tim kerja 

m. Evaluasi dan audit komunikasi 

3. Secara teoritis, strategi komunikasi DPPKB Kota Surakarta dalam 

menyosialisasikan program KB dapat dikaitkan dengan teori AIDDA.  
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