
 

ABSTRAK 

  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat 
terhadap pesan-pesan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang disampaikan dalam 
promosi Desa Siaga. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pesan-pesan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini menjadi penting untuk diteliti karena Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu pilar utama pencapaian Indonesia 
Sehat 2010. Selain itu, dengan meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 
masyarakat diharapkan mampu meminimalkan permasalahan kesehatan yang 
masih sering terjadi di Indonesia, seperti Kematian Ibu dan Anak, kasus gizi 
buruk, dan penyebaran wabah penyakit. Fenomena itulah yang mendasari 
penelitian ini dengan rumusan masalah ” Seberapa tinggikah tingkat pengetahuan 
masyarakat Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar terhadap pesan-pesan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat yang disampaikan dalam promosi Desa Siaga?”. Fokus 
penelitian ini adalah efek kognisi komunikasi langsung dalam proses promosi 
Desa Siaga.  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan 
metode penelitian kuantitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Landasan Teori 
yang digunakan untuk menginterpretasi data dalam penelitian ini adalah Promosi 
Kesehatan, Direct Communication, dan Efek Pesan. Objek penelitian ini adalah 
masyarakat Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh masyarakat Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar kelompok usia 22 s.d 
59 tahun yang berjumlah 42.678 jiwa dengan sampel penelitian berjumlah 100 
orang dan dipilih berdasarkan teknik cluster sampling. 

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti terhadap 100 responden di 
lapangan, diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar terhadap pesan-pesan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang 
disampaikan salam promosi Desa Siaga sudah cukup tinggi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada umumnya masyarakat sudah memahami pesan-pesan 
apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Pada 
tahap ini berarti masyarakat Kecamatan Kanigoro telah diterpa efek kognisi dari 
suatu proses komunikasi langsung dalam promosi Desa Siaga.  

 
 
 

Kata kunci: efek kognisi, Promosi Kesehatan, dan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat.  
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