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SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 

 

ABSTRAK 

Literasi kesehatan dapat diterapkan dalam upaya kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penyakit kronis ini masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Kabupaten Sumenep. Prevalensinya 

masih sangat tinggi. Penyakit ini menjadi penyebab kematian nomor satu sebagai 

penyakit infeksi. Kematiannya di Indonesia 61.000 kasus per tahun. Penyakit 

kronis TB Paru dengan BTA positif di Kabupaten Sumenep masih tinggi 

walaupun cenderung menurun seiring dengan gencarnya program 

penanggulangannya. Kasusnya tahun 2015, 1.706 kasus serta penelitian literasi 

kesehatan penyakit kronis ini belum pernah dilakukan hingga kini.  

Berdasarkan atas fenomena di atas, penelitian ini bertujuan mengetahui 

gambaran literasi kesehatan, keterkaitan kapasitas individu dan keterkaitan kultur 

dengan literasi kesehatan. Peneliti mengadopsi konsep literasi kesehatan menurut 

Institute of Medicine. Metode penelitiannya kuantitatif - deskriftif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Sampel 

terpilih secara random 100 responden. Wawancara  menggunakan kuesioner yang 

di uji coba.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi kesehatan penderita penyakit 

kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep kategorinya sedang, namun cenderung 

rendah. Literasi kesehatan pada tingkat katagori ini nampaknya lebih banyak 

didukung oleh literasi oral terkait kesehatan dari pada literasi bahan cetak terkait 

kesehatan. Disamping itu pula ditemukan keterkaitan linier antara kapasitas 

individu dengan literasi kesehatan. Makin tinggi kapasitas individu, makin tinggi 

pula tingkat literasi kesehatannya. Secara keseluruhan katagorinya sedang, namun 

cenderung rendah. Tingkat  kapasitas individu  lebih banyak didukung kefasihan 

membaca dibanding dengan pengetahuan kesehatannya pada masa lalu sebelum 

dinyatakan menderita penyakit kronis TB Paru oleh petugas kesehatan Puskesmas. 

Demikian pula terdapat keterkaitan linier antara kultur individu dengan literasi 

kesehatan. Makin tinggi kultur individu yang mendukung perilaku kesehatan, 

makin tinggi pula literasi kesehatannya. katagorinya adalah sedang, namun 

cenderung rendah. Keterkaitan pada kategori ini nampak didukung tidak hanya 

oleh pengetahuan baru terkait kesehatan seperti cara minum obat dan pengobatan 

penyakit kronis TB Paru yang diperoleh penderita setelah kontak dengan petugas 

kesehatan Puskesmas, melainkan juga sikap positif dan perilaku untuk berubah. 

Namun, Disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 

metode penelitian eksplanatif.   

 

Kata kunci: literasi kesehatan, kapasitas individu, kultur, penyakit kronis TB 

Paru.  
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