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Sebaik-baik Manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain  
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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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ABSTRACT 

Health literacy can be implemented in health promotive, preventive, 

curative, and rehabilative approaches of chronic lung tuberculosis. The disease 

remains public health problems in Indonesia, including in the Sumenep Regency. 

The prevalence is still very high. The infectious disease has become the number 

one killer among many infectious diseases in Indonesia. The death cases as a 

result of the disease in Indonesia are around 61,000 cases each year. Similarly, 

the chronic lung tuberculosis with BTA positive in the Sumenep Regency is still 

high, although It tends to a sligthly decrease due to the improvement of the 

programes. The cases in the year 2015 was 1,706 cases. At the same time there 

has not been any a single study in health literacy conducted in the Sumenep 

Regency so far.  

Based on the above phenomena The objective of this study was to identify 

an adequate description of health literacy, contributive relationship of individual 

capacity as well as the contributive association of cultures with health literacy. 

The health literacy conceptual framework of Institute of Medicine was adopted in 

this study. The method of this study was a quantitative – descriptive study. A 

multistage random sampling technique was adopted in this study with overall 100 

respondents were randomly selected. A guided structured and semi structured 

interviews were carried out using a pre tested questionaire.  

This study concludes that the health literacy of patients who are suffering 

from chronic lung tuberculosis in the Sumenep Regency is categorized as 

moderate, but there is a tendency of being categorized as low. This catagory of 

the health literacy seems to be supported much more by oral literacy rather than 

printed literacy related health. In addition, this study reveals that there is a linier 

relationship between individual capacity of the patients with health literacy. The 

higher the capacity of individuals seems to contribute to the higher of their health 

literacy. The overall category is also catagorized as moderate, but It tends to be 

categorized as low. The degree of the individual capacity in fact, much more 

supported by their reading fluency compared with prior knowledge before 

diagnosed suffering from the chronic lung tuberculosis by health centre staff in 

charge. Similarly, there is also a linier relationship between cultures of the 

patients with health literacy. The higher of the culture among individuals in terms 

of adopting health behaviors, in fact results in the higher of their health literacy. 

The overall category is moderate but there is a slight tendency to be catagorized 

as low. The achievement of this catagory seems to not only supported by their new 

knowledge of health which is obtained from the trained health staff in charge such 

as how to take  drugs and to get access to proper treatment of  chronic lung 

tuberculosis, but It is also supported by positive attitude as well as by their 

behavior  to change.  However, It is recommended that further study is needed  to 

be conducted  using  explanative methods. 

  

Keywords: health literacy, individual capacity, culture, chronic lung tuberculosis. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin segala puji syukur kehadirat Allah yang 

Maha Agung atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Literasi Kesehatan 

Pada Penderita Penyakit Kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep”. 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa Literasi 

Kesehatan belakangan ini sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai belahan dunia dan Indonesia, 

termasuk pula di berbagai lembaga pemerintahan, institusi perguruan tinggi, dan 

bahkan forum komunitas. Namun penerapannya untuk promosi perilaku kesehatan 

masyarakat di Indonesia masih sangat kurang. Literasi kesehatan sebenarnya 

dapat diterapkan di bidang pembangunan kesehatan khususnya dalam upaya 

Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. Namun penelitian literasi 

kesehatan dalam penanggulangan penyakit kronis masih sangat rendah. Penyakit 

kronis TB Paru masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia 

termasuk Kabupaten Sumenep. Prevalensinya masih sangat tinggi. Penyakit ini 

menjadi penyebab kematian nomor satu sebagai penyakit infeksi menular 

langsung. Kematian akibat penyakit ini di Indonesia adalah 61.000 kasus per 

tahun. Penyakit kronis TB Paru dengan BTA positif di Kabupaten Sumenep masih 

tinggi walaupun terdapat kecenderungan mengalami penurunan seiring dengan 

gencarnya program penanggulangannya. Kasusnya  tahun 2015 1.706 kasus serta 

penelitian literasi kesehatan penyakit kronis ini belum pernah dilakukan hingga 

kini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Proses penyusunan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan yang sangat berharga 

dari beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa 

terima kasih yang mendalam kepada: 
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meluangkan waktu dan tenaganya serta dengan sabar memberikan 

bimbingan, evaluasi serta masukan dan motivasi kepada penulis agar 

skripsi ini cepat terselesaikan dengan baik. 

 Pak Helmy Prasetyo Yuwinanto, selaku dosen wali yang telah 

memberikan motivasi serta tenaga saat proses perkuliahan selama 7 

semester. 

 Kepala beserta Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Kepala 

Puskesmas beserta staf Puskesmas Pragaan, Pandian, Rubaru, 

Pasongsongan, dan  Batang-batang, yang telah memberikan izin dan 

membantu penulis dalam pelaksanan pengumpulan data penelitian di 

lapangan.  

 Kepada teman-teman IIP (teman seperjuangan, adik maupun kakak 

angkatan) dan seluruh pihak yang turut andil membantu dan memberikan 

semangat dalam penulisan skripsi.  

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena 

kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T semata, begitu pula dengan 

penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di 

masa yang akan datang, sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih 

sempurna.  

Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

maupun Institusi pendidikan Perguruan Tinggi. Penulis juga berharap semoga 

skripsi ini tidak hanya terpampang rapi di rak tanpa ada yang menyentuh dan 

berdebu, atau rusak dikarenakan banyak sekali yang membukanya untuk dibaca 

bukan karena terjatuh akibat ketidaksengajaan staff perpustakaan atau 

pengunjungnya.  

Surabaya, 31 Mei 2017 
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kesehatan masyarakat adalah akibat perilaku masyarakat yang kurang 

memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan Perilaku 

masyarakat di bidang kesehatan antara lain ditentukan oleh tingkat literasi 

kesehatannya.   

Penyakit kronis seperti Tuberkulosis Paru (TB Paru) saat ini merupakan 

salah satu masalah kesehatan masyarakat baik secara global di Dunia, di Indonesia 

maupun di berbagai daerah. Sebagai penyakit menular Penyakit kronis TB Paru  

disebabkan oleh  bakteri Mycobacterium Tuberkulosis, namun penyakit kronis TB 

Paru terjadi dilatarbelakangi oleh perilaku individu atau kelompok masyarakat 

yang kurang memperhatikan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu literasi kesehatan merupakan bagian yang sangat dibutuhkan 

dalam mendukung perubahan perilaku menuju kesembuhan berbagai penyakit 

kronis seperti Penyakit kronis TB Paru yang diderita seseorang atau kelompok 

masyarakat. 

Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya Penyakit kronis TB 

Paru pada dasarnya merupakan masalah perilaku masyarakat. Sementara itu 

perubahan perilaku yang mendukung kesehatan khususnya penurunan kasus 

Penyakit kronis TB Paru  sangat tergantung pula pada tingkat literasi kesehatan 

tentang Penyakit kronis TB Paru  di masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang 

Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tujuan pembangunan 

kesehatan di Indonesia pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesadaran 

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi. (Kementerian 

Kesehatan RI,  2009). 

Kebijakan Upaya peningkatan dan pencegahan, serta penyembuhan 

penyakit, termasuk Penyakit kronis TB Paru diarahkan antara lain untuk 

mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan 

informasi guna menunjang tercapainya perilaku hidup sehat yang anatara lain 

ditandai oleh penduduknya yang berperilaku hidup bersih dan sehat (Kementerian 

Kesehatan RI,  2009). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Literasi Kesehatan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia saat ini 

tumbuh dengan pesat dan menjadi topik pembahasan diskusi berbagai kalangan, 

tidak hanya di lingkup kalangan pemerintahan dan Perguruan tinggi, tetapi juga di 

kalangan forum komunitas. Namun literasi kesehatan yang diterapkan khususnya 

dalam upaya meningkatkan promosi, perilaku kesehatan bagi masyarakat di 

Indonesia sudah mulai muncul walaupun masih sangat terbatas. Upaya yang 

sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan literasi kesehatan 

antara lain dengan menerapkannya dalam upaya Peningkatan Kesehatan 

(Promotif), Pencegahan penyakit (Preventif), Pengobatan (Kuratif), dan 

pemulihan Kesehatan (Rehabilitatif). Penerapan Literasi kesehatan melalui 

pendekatan kuratif diantaranya untuk menekan kejadian berbagai penyakit tidak 

menular dan penyakit menular termasuk penyakit menular kronis seperti penyakit 

Tuberkulosis paru (TB Paru). (Kementerian Kesehatan RI,  2009). 

Literasi Kesehatan akhir – akhir ini disadari memiliki peranan yang sangat 

penting dalam penanggulangan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit 

kronis Tuberkulosis Paru (TB Paru). Sementara itu di Indonesia, peranan Literasi 

Kesehatan dalam penanggulangan penyakit kronis TB Paru masih belum banyak 

diteliti. Literasi kesehatan tidak hanya mencakup kemampuan untuk memperoleh, 

memproses dan memahami informasi serta pelayanan yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan kesehatan yang tepat, akan tetapi literasi kesehatan juga 

merupakan sumber daya penting untuk membentuk perilaku kehidupan sehari-hari 

yang mendukung kesehatan. Tingkat literasi kesehatan secara langsung maupun 

tidak langsung tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan untuk berperilaku 

dan bertindak menurut informasi kesehatan yang diperoleh, melainkan juga untuk 

lebih mengontrol kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. Hal ini karena 

berbagai masalah kesehatan dan penyakit yang muncul menjadi masalah 
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 Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium Tuberculosis, menyerang organ paru-paru atau organ lain 

pada manusia. Penyakit TB yang menyerang organ paru pada manusia disebut 

Penyakit kronis TB Paru. Penyakit kronis ini dapat ditularkan melalui udara dan 

percikan dahak penderita (World Health Organisation , 2015).  

Hingga saat ini Penyakit kronis TB Paru masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat di Dunia termasuk di Indonesia. Prevalensi penyakit kronis ini masih 

sangat tinggi. Di Dunia prevalensi TB adalah 11 – 14 per seratus ribu penduduk. 

Sementara kasus baru TB dunia yang dilaporkan adalah 9.100- 10.000 kasus baru 

TB Paru. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2013 

terdapat 9 juta penduduk dunia menderita Penyakit kronis TB Paru. Pada tahun 

2014 9,6 juta penduduk dunia menderita Penyakit kronis TB Paru. Pada tahun 

2014, jumlah kasus Penyakit kronis TB Paru terbanyak berada pada wilayah 

afrika (37%), wilayah Asia Tenggara (28%), wilayah Mediterania Timur (17%) 

dan Indonesia (0,4 juta-2,5 juta). (World Health Organisation, 2015) 

Sementara itu Indonesia masih merupakan Negara ke empat tertinggi 

prevalensi TB di dunia. Prevalensi Penyakit kronis TB Paru di Indonesia adalah 

1,3 – 2,0 per seribu penduduk dengan kasus baru 700 – 1.400 per tahun. (World 

Health Organisation, 2015). Di Indonesia prevalensi Penyakit kronis TB Paru 

dikelompokkan dalam tiga wilayah, yaitu wilayah sumatera (33%), wilayah jawa 

dan bali (23%), serta wilayah Indonesia bagian timur (44%) (Departemen 

Kesehatan RI, 2008). Penyakit Penyakit kronis TB Paru sendiri merupakan 

penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan pada 

semua kelompok umur, serta penyebab kematian nomor satu untuk golongan 

penyakit infeksi menular langsung. Korban meninggal akibat Penyakit kronis TB 

Paru di Indonesia diperkirakan sebanyak 61.000 kasus kematian setiap tahunnya 

(Kementerian Kesehatan RI, 2009) 

Penyakit kronis TB Paru di Provinsi Jawa Timur menunjukkan prevalensi 

yang cukup tinggi secara nasional. Prevalensinya menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Nasional pada tahun 2013 prevalensinya sebesar 0.2 %. 

( Kementerian Kesehatan RI, 2009)  
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Gambaran jumlah kasus Penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep 

dengan kasus BTA positif menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 

2015 jumlah kasus Penyakit kronis TB Paru dengan BTA positif adalah sebesar 

1.706 kasus. Penderita Penyakit kronis TB Paru  dapat terjadi pada laki-laki 

maupun perempuan dengan rentang muda hingga dewasa bahkan lanjut usia di 

atas 75 tahun, namun penderitanya sebagian besar dari tingkat sosial ekonomi dan 

pendidikan rendah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, 2015).  

Program literasi kesehatan telah banyak diterapkan dalam berbagai strategi 

upaya penanggulangan Penyakit kronis TB Paru di masyarakat antara lain berupa 

penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media cetak 

seperti poster dan spanduk. Penyuluhan perorangan maupun kelompok telah pula 

dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas hingga ke pelosok desa kepada 

masyarakat umum maupun penderita Penyakit kronis TB Paru. (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumenep, 2015).  

Masalah Penyakit kronis TB Paru di Indonesia termasuk di Kabupaten 

Sumenep berhubungan dengan masalah perilaku masyarakat. Oleh karena itu 

untuk mengubah perilaku masyarakat diperlukan literasi informasi khususnya 

literasi kesehatan. Literasi informasi pada dasarnya merupakan kemampuan 

seseorang untuk memahami, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi yang 

dibutuhkan secara efektif. Untuk memiliki kemampuan literasi informasi, 

seseorang perlu kemampuan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang 

dapat memenuhi kebutuhan informasi. (American Library Association, 1989). 

Literasi informasi dilakukan secara selektif berdasarkan informasi yang memiliki 

tingkat kredibilitas tinggi. Kriteria menentukan informasi yang memiliki 

kredibilitas tinggi antara lain Akurasi, Autoritas, dan komprehensif. (Rich SY & 

Danielson, 2007)  

Literasi Informasi membentuk pola belajar bagi semua disiplin ilmu, dan 

semua tingkatan pendidikan. Literasi informasi lebih memberikan arah diri yang 

lebih baik dalam proses pembelajaran dirinya. Orang yang memiliki literasi diri 

memiliki ciri yaitu dapat menentukan informasi yang diperlukan, mengakses 

informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien, mengevaluasi informasi dan 
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sumbernya secara kritis agar dapat dipakai dalam pengembangan dasar 

pengetahuan dan system nilai, memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien 

untuk melalukan tujuan tertentu, serta memanfaatkan informasi secara bijaksana. 

Dengan demikian belakangan ini literasi informasi menggabungkan keterampilan 

kognitif dan teknis dengan etika memahami informasi. (The Association of 

College and Research Libraries, 2000)  

Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan literasi kesehatan 

dan penyakit kronis menunjukkan gambaran yang berbeda-beda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ratih Kusuma, pada tahun 2012 dengan judul Literasi Informasi 

pada pasien Penyakit Kronis HIV/AIDS di RSUD. Dr soetomo Surabaya, 

menyatakan bahwa kebutuhan infomasi penting bagi penderita penyakit kronis. 

Literasi yang dilakukan pada pasien akan banyak meningkatkan wawasan dan 

pengetahuannya yang terkait dengan penyakit yang diderita. Pasien menjadi dapat 

mengetahui bagaimana cara pencegahan, penularan penyakitnya serta cara 

pengobatan penyakit dengan benar. Metodologi pengumpulan data yang 

digunakan oleh Ratih Kusuma adalah dengan cara wawancara yang dilakukan 

pada informan sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan. (Ratih Kusuma, 

2012). Sementara itu Penelitian lain yang dilakukan oleh Mayagah Kanj and 

Wayne Mitic, 2009 menunjukkan bahwa 1 dari 3 penderita penyakit kronis 

Diabetes Militus memiliki literasi kesehatan yang rendah. Hal ini menggambarkan 

bahwa petugas kesehatan seharusnya bekerja sama dengan individu atau 

masyarakat penderita penyakit kronis untuk mewujudkan cara lebih efektif dalam 

pencegahan penyakit kronis. (Mayagah Kanj and Wayne Mitic, 2009)  

Literasi kesehatan pada hakikatnya merupakan kemampuan seseorang untuk 

memperoleh, memproses dan memahami informasi serta kebutuhan akan 

pelayanan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan kesehatan yang tepat. 

Literasi kesehatan mutlak membutuhkan informasi kesehatan. Sedangkan 

Informasi kesehatan dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti media 

cetak, media massa, media elektronik. Menurut Institute of Medicine (IOM), 

Literasi kesehatan bermakna tingkatan kemampuan individu untuk memperoleh, 

memproses dan memahami informasi kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan 
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yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tepat dalam penanggulangan 

masalah kesehatan dan penyakit. (Institute of Medicine. 2004).  The Medical 

Library Association's (MLA's), mengemukakan bahwa literasi kesehatan sebagai 

“serangkaian kemampuan yang dibutuhkan untuk mengenal kebutuhan informasi 

kesehatan, mengidentifikasi sumber informasi, mengakses informasi yang 

berkualitas dan memanfatkan informai yang relevan, menilai serta menerapkan 

informasi kesehatan yang diperoleh untuk tujuan tertentu, menganalisis 

memahami bahkan memanfaatkan informasi kesehatan untuk mencapai kesehatan 

yang memadai. Oleh karena itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa literasi 

kesehatan adalah berkenaan dengan klien atau pelanggan agar memahami 

informasi kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan agar dapat 

menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat. (Medical 

Library Association. 2010). 

Salah satu strategi pokok agar memahami informasi kesehatan yang baik 

adalah melalui literasi kesehatan. Strategi ini sangat bermanfaat untuk 

mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang dibutuhkan. Pilihan penderita penyakit untuk mendapatkan akses 

pada pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam proses pengambilan 

keputusan. (Medical Library Association, 2010)  

Penerapan literasi kesehatan telah berkembang jauh lebih maju, melibatkan 

banyak disiplin ilmu tidak hanya pustakawan, melainkan juga pakar kesehatan 

sehingga literasi kesehatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna 

meningkatkan kesadaran masyarakat, akses serta pemanfaatan informasi 

kesehatan yang berkualitas, bahkan terbukti literasi kesehatan berhasil 

meningkatkan outcome kesehatan masyarakat antara lain berupa kesembuhan dari 

berbagai penyakit seperti penyakit menular Penyakit kronis TB Paru. (US 

Preventive Services Task Force,  2009 ) 

Literasi kesehatan pada dasarnya merupakan fenomena yang kompleks yang 

melibatkan banyak hal seperti individu, keluarga, masyarakat dan system. Aspek 

yang berada dalam system literasi kesehatan yaitu pasien, serta orang yang 

memerlukan perawatan lainnya. Namun factor yang mempengaruhinya dapat 
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berbeda-beda yang mencakup akses, keterampilan, pengetahuan, ketidak 

mampuan, gambaran pemberi pelayanan kesehatan dan system kesehatan yang 

dijalankan. Faktor lainnya yang memiliki kesesuaian adalah seperti perbedaan 

usia, budaya, bahasa atau pendidikan yang mempengaruhi tingkat keyakinan, 

pengetahuan, serta komunikasi. (Mayagah Kanj and Wayne Mitic, 2009)   

Literasi kesehatan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam 

pembangunan kesehatan. Literasi kesehatan juga memiliki hubungan yang erat 

dengan tingkat kematian. Semakin tinggi tingkat literasi kesehatan suatu 

masyarakat, semakin rendah tingkat kematian akibat penyakit. Hal ini karena jika 

masyarakat tidak memahami informasi kesehatan, maka berakibat tidak akan 

mampu menjaga kesehatannya secara memadai. Penderita penyakit kronis di 

berbagai belahan dunia mencakup hampir separuh (47%) dari seluruh tingkat 

kesakitan yang ada (World Health Organisation, 2015). Seseorang yang memiliki 

literasi kesehatan rendah, maka memiliki derajat kesehatan yang rendah pula. 

Rendahnya literasi kesehatan berakibat terhadap kecenderungan kesalahan 

pengobatan karena kurang memahami informasi kesehatan. Demikian pula 

rendahnya literasi kesehatan berakibat pula pada rendahnya pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dan pencegahan termasuk kurangnya perawatan. Bahkan 

semakin rendah keterampilan literasi kesehatan seringkali menyebabkan 

pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan 

menjadi lebih lama. (Mayagah Kanj and Wayne Mitic, 2009) 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat literasi kesehatan. 

Beberapa diantaranya adalah tingkat pendidikan, kemampuan individu, usia, jenis 

kelamin, budaya dan bahasa, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, serta 

pertumbuhan dan perkembangan di masa anak-anak. Untuk mewujudkan 

masyarakat yang memiliki tingkat literasi kesehatan tinggi membuhtukan 

masyarakat yang memiliki tingkat literasi memadai, petugas kesehatan pengambil 

keputusan dengan tingkat literasi yang memadai. Dengan demikian agar mencapai 

kesehatan masyarakat yang baik tentu tidak hanya ditentukan oleh sistem 

kesehatan. Tetapi perlu pula perubahan kultur dan pendidikan di masyarakat. 

(Mayagah Kanj and Wayne Mitic, 2009) 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

I-8 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa terdapat dua faktor utama 

yang mempengaruhi derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yaitu faktor 

yang berpengaruh langsung dan faktor yang berpengaruh tidak langsung. Faktor 

yang berpengaruh langsung adalah pengobatan yang dilakukan, tingkat kepatuhan 

dalam menjalani pengobatan dan pola hidup yang memperhatikan kesehatan. 

Faktor kedua adalah faktor tidak langsung yang mencakup seperti pemanfaatan 

pelayanan kesehatan, gaya hidup, pendapatan, lingkungan sekitar. (Mayagah Kanj 

and Wayne Mitic, 2009)  

Oleh karena itu penelitian Literasi kesehatan pada penderita Penyakit kronis 

TB Paru perlu dilakukan paling tidak karena 3 alasan utama. Pertama, masih 

tingginya kasus baru Penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep walaupun 

Program penanggulangan penyakit kronis TB Paru sebagai program nasional telah 

lama dan intensif dilakukan di Puskesmas dan pelosok desa. Kedua, upaya 

Komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) penyakit kronis TB Paru telah rutin 

dilakukan. Namun gambaran KIE pada penderita penyakit kronis TB Paru yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan khususnya di Puskesmas belum pernah 

dievaluasi secara memadai. Ketiga, hingga saat ini di Kabupaten sumenep belum 

pernah dilakukan penelitian tentang literasi kesehatan pada penderita penyakit 

kronis TB paru.     

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran literasi kesehatan penderita tentang penyakit kronis TB 

Paru di Kabupaten Sumenep ? 

2. Bagaimana gambaran keterkaitan kapasitas individu dengan literasi kesehatan 

penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep ? 

3. Bagaimana gambaran keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan penderita 

penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui gambaran literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB 

Paru di Kabupaten Sumenep. 

b. Untuk mengetahui gambaran keterkaitan kapasitas individu dengan literasi 

kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep  

c. Untuk mengetahui gambaran keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan 

penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan dan perluasan serta menambah wawasan studi-studi ilmiah 

di bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada umumnya serta dapat 

memperkaya kajian-kajian tentang mata kuliah Literasi Kesehatan pada 

khususnya. 

2. Mengembangkan temuan dari hasil – hasil penelitian di bidang literasi 

kesehatan khususnya pada penderita penyakit kronis TB Paru di wilayah 

dengan latar belakang geografi, demografi, dan social budaya yang 

berbeda di Kabupaten Sumenep. 

2. Manfaat Praktis  

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh selama masa 

kuliah dengan melakukan penelitian dibidang literasi kesehatan pada 

penderita penyakit kronis TB Paru 

2. Meningkatkan wawasan ilmu dan teknologi penulis dan penerapan 

metodologi penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian Literasi 

kesehatan  pada penderita penyakit kronis TB Paru   

3. Memperkaya pengalaman lapangan baik dalam teori maupun praktik 

khusnya tentang gambaran Literasi kesehatan dalam kaitannya dengan 

penanggulangan TB Penyakit kronis TB Paru. 
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I.5 Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan Pustaka akan mengkaji secara mendalam permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Peneliti membahas permasalahan penelitian dan 

dalam kajiannya mengacu pada tinjauan pustaka meliputi kajian teori, konsep, 

pendapat para ahli dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan erat 

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Tinjauan pustaka pada 

penelitian ini diarahkan untuk mengetahui gambaran literasi kesehatan penderita 

penyakit kronis TB Paru  di Kabupaten sumenep. Disamping itu pula penelitian 

ini berupaya mengungkap gambaran keterkaitan kapasitas individu dengan literasi 

kesehatan dan gambaran keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan. Pada 

tinjauan pustaka diangkat pula konsep pemikiran teoritis untuk memberikan 

gambaran terperinci mengenai konsep dan permasalahan dalam penelitian.  

1.5.1 Literasi Kesehatan Penderita Penyakit Kronis TB Paru  

Literasi kesehatan saat ini menjadi bagian perhatian hampir setiap orang 

yang terlibat dalam promosi dan perlindungan kesehatan, pencegahan dan deteksi 

dini penyakit termasuk penyakit kronis TB Paru, pelayanan kesehatan dan 

pengambil kebijakan kesehatan. Keterampilan literasi kesehatan dapat diterapkan 

dalam  banyak hal seperti untuk dialog dan diskusi, membaca informasi kesehatan, 

menginterpretasi gambar penderita penyakit kronis TB Paru, penggunaan sarana 

medis untuk pelayanan kesehatan seperti thermometer, dan dosis obat. (Institute of 

Medicine, 2004) 

Menurut the American Medical Association's (AMA) Literasi kesehatan 
digambarkan sebagai berikut : 

 
 “…the constellation of skills, including the ability to perform basic reading and 
numerical tasks required to function in the health care environment,” including “the 
ability to read and comprehend prescription bottles, appointment slips, and other essential 
health-related materials” (American Medical Association's,1999). 

Pengertian menurut AMA di atas mengungkapkan literasi kesehatan sebagai 

konstelasi keterampilan meliputi kapasitas menampilkan kefasihan membaca 

dasar dan pemahaman numerik untuk memahami lingkungan pelayanan kesehatan 

yang meliputi kapasitas membaca dan memahami resep obat, keterangan 
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kunjungan, serta bahan materi kesehatan lainnya. (American Medical 

Association,1999). 

Definisi Literasi Kesehatan menurut Ratzan and Parker yang 

dipresentasikan oleh National Library of Medicine, dan dipublikasi dalam  

laporan Institute of Medicine of the National Academies dinyatakan sebagai 

berikut :  
“..The degree to which individuals have the capacity to obtain, process, and 
understand basic health information and services needed to make appropriate 
health decisions”. (Ratzan and Parker, 2000). 

Ratzan and Parker dalam Jurnal of Health Care for the Poor and Underserve 

17 (2006) lebih tegas menyatakan bahwa Literas kesehatan didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk membaca, memahami dan melakukan tindakan berdasarkan 

informasi kesehatan yang diperoleh. Literasi kesehatan dikatakan “the ability to 

read, understand and act on health information.” Ratzan and Parker, 2006) 

Jika dikaji lebih mendalam definisi menurut Ratzan and Parker tersebut 

memiliki kemiripan dengan definisi  Literasi kesehatan menurut AMA di atas, 

yang menyatakan bahwa literasi kesehatan adalah tingkatan kapasitas individu 

untuk memperoleh, memproses, serta memahami informasi kesehatan dasar dan 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tindakan 

yang tepat. Definisi ini menempatkan literasi kesehatan sebagai serangkaian 

kapasitas individu yang memberi ruang kepada individu untuk memperoleh dan 

memanfaatkan informasi baru (Baker DW,2000). Kapasitas ini stabil dari waktu 

kewaktu, walaupun setiap individu dapat menunjukkan perubahan perkembangan 

seiring dengan keikutsertaannya dalam program pendidikan atau bahkan dapat 

pula menurun seiring dengan bertambahnya usia atau kondisi yang mengganggu 

fungsi kognitif. (Ratzan and Parker ,2000) 

Literasi Kesehatan merupakan fungsi perpaduan  faktor individu  dan sosial. 

Kapasitas individu memberikan sumbangan besar bagi literasi kesehatan. Istilah 

kapasitas bermakna potensi internal individu sekaligus keterampilannya.  

Kapasitas literasi kesehatan individu dimediasi oleh pendidikan. Sedangkan 

Literasi kesehatan dipengaruhi oleh kultur, bahasa, dan karakteristik yang 

berhubungan dengan kesehatan. Faktor yang juga memegang peranan penting 

dalam literasi kesehatan adalah keterampilan berkomunikasi antar individu 
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tentang kesehatan. Peranan media, dan lembaga pemerintah dalam memberikan 

informasi yang tepat sasaran juga sangat menentukan.  Dengan demikian, literasi 

kesehatan mencakup berbagai faktor individu dan sosial meliputi komponen 

pengetahuan kultural dan konseptual, keterampilan mendengarkan, berbicara, 

pengenalan numerik, menulis, dan membaca. Sementara itu, penelitian yang telah 

dilakukan di berbagai belahan dunia hanya mengukur literasi kesehatan terutama 

berdasarkan keterampilan mambaca individu (Institute of Medicine, 2004). 

Literasi kesehatan membolehkan pertukaran informasi dan memberi ruang 

yang cukup bagi terjadinya saling transfer informasi. Minat membaca, menulis 

dan pemahaman numerik meningkat seiring dengan kompleksitas pelayanan 

kesehatan, serta perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. (Baker DW,2000). 

Literasi kesehatan merupakan hal yang mendasari kualitas pelayanan kesehatan. 

Misalnya, pelayanan kesehatan yang berorientasi  pada keselamatan pasien, serta 

penerapan pengobatan rasional suatu penyakit. Hal–hal baru juga dapat 

menambah beban pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh rendahnya literasi 

kesehatan. Sebagai contohnya adalah permintaan palayanan penyakit kronis, 

penggunaan teknologi baru, dan penerapan kebijakan baru. Berbagai intervensi 

dan pendekatan telah diterapkan secara luas di berbagai negara dalam beragam 

sistem pelayaanan kesehatan, organisasi profesional, institusi pendidikan, serta 

kelompok komunitas dan advokasi. (Institute of Medicine, 2004)   

Para ahli lain berpendapat bahwa jika literasi kesehatan merupakan 

kapasitas  untuk memfungsikan lingkungan pelayanan kesehatan, maka hal ini 

tidak hanya bergantung pada karakteristik  individu, tetapi juga bergantung pada   

sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan pandangan ini, literasi kesehatan 

merupakan keadaan yang dinamis pada individu selama dalam masa perawatan 

kesehatan berlangsung. Literasi kesehatan individu dapat berbeda-beda menurut 

kondisi masalah kesehatan yang ditangani, petugas pelayanan kesehatan, dan 

sistem penyelenggaraan kesehatan. (American College of Physicians, 2006).  

Sebagian ahli lain menganggap bahwa pengetahuan kesehatan merupakan 

juga  bagian dari literasi kesehatan. Para ahli  di lembaga Institute of Medicine 

(IOM) mengemukakan dua domain utama literasi kesehatan yang berkaitan erat 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

I-13 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

dengan penelitian ini. Pertama, Literasi cetak mencakup keterampilan membaca 

dan menulis. Kedua, Literasi oral yang meliputi keterampilan mendengarkan dan 

berbicara. bahan cetak Menurut pandangan teori ini, literasi kesehatan pada 

hakikatnya merupakan capaian tingkatan pegetahuan dan kemahiran yang 

keduanya sangat bergantung pada kapasitas individu, motivasi belajar, serta 

sumber daya yang tersedia menurut sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

(Institute of Medicine, 2004)  

Menurut Laporan Healthy People 2010, Health and Human Services 

mengidentifikasi literasi kesehatan antara lain sebagai komponen penting 

komunikasi kesehatan (HHS, 2000). Sementara Organisasi Kesehatan Sedunia 

(WHO) mamasukan literasi kesehatan sebagai faktor penting dalam promosi 

kesehatan (WHO,2000), sedangkan United State Agency for International 

Development (USAID) menganggap literasi kesehatan sebagai penyumbang 

penting menuju masyarakat yang lebih sehat (USAID, 2001). Literasi  kesehatan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan, hak dan tanggung jawab pasien,  akses 

informasi  dan pelayanan kesehatan Makin tinggi literasi kesehatan terbukti 

peningkatan outcome kesehatan juga makin besar (Institute of Medicine, 2003),  

Literasi kesehatan berkaitan dengan kapasitas individu untuk beberapa hal 

yaitu individu mengikuti sistem pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan 

yang diberikan petugas kesehatan, berbagi dan menyebarluaskan informasi 

tentang riwayat kesehatan misalnya, menerapkan perawatan diri, manajemen 

penyakit kronis seperti Penyakit kronis TB Paru, dan memahami konsep 

matematika seperti probabilitas dan risiko kesehatan. Literasi kesehatan 

membutuhkan pengetahuan tentang berbagai topik kesehatan. Individu yang 

memiliki literasi kesehatan rendah sering menunjukkan kurang pengetahuan 

tentang pengobatan penyebab penyakit dan tubuh manusia. Tanpa pengetahuan 

tentang kesehatan yang memadai, individu tidak akan memahami faktor gaya 

hidup seperti makanan dan latihan serta outcome kesehatan.  (US Departmen of 

Health Services, 2000) 
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Literasi kesehatan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, perlu 

memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan mengadopsi strategi sederhana dan 

mudah dimengerti (plain language). Bahasa yang digunakan pada pesan 

kesehatan tertulis maupun bahasa lisan perlu mengadopsi ciri sederhana dan 

mudah dipahami agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

karena sasaran pasien sakit yang memanfaatkan pelayanan kesehatan memiliki 

tingkat pendidikan dan pengetahuan bervariasi (Institute of Medicine, 2004). Hasil 

penelitian memberikan bukti konsisten bahwa literasi kesehatan mempengaruhi 

interaksi individu dengan sistem pelayanan kesehatan dan lebih lanjut akan 

berpengaruh terhadap outcome kesehatan. (Institute of Medicine, 2004).   

Menurut Komite yang dibentuk IOM, mengilustrasikan potensi pengaruh 

terhadap literasi kesehatan individu antara lain adalah sistem penyelenggaraan 

Kesehatan. Alasan utamanya adalah karena individu berinteraksi dengan sistem 

kesehatan yang di dalamnya juga terdapat lingkungan kultural - sosial baik di 

tempat kerja maupun dalam konteks masyarakat. Faktor tersebut memberikan 

sumbangan besar terhadap outcome kesehatan. Sistem penyelenggaraan kesehatan 

ini dinyatakan memiliki kesesuaian dalam meningkatkan literasi kesehatan. 

kesesuaian komulatif literasi kesehatan disertai bukti konsisten telah ditunjukkan 

pula terhadap outcome kesehatan. (Institute of Medicine, 2004) 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

literasi rendah berasal dari berbagai tempat dan kalangan. Masalah rendahnya 

literasi kesehatan sering nampak lebih besar pada orang dewasa dengan usia lebih 

tua, dan pendidikan lebih rendah (beer et al, 2003). Keterbatasan literasi kesehatan 

adalah berakumulasi. Belakangan ini literasi kesehatan diukur dengan 

pengetahuan kesehatan, perilaku kesehatan, dan outcome kesehatan. Pasien yang 

memiliki keterbatasan literasi kesehatan dan menderita penyakit kronis ternyata 

memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang manajemen penyakit dari pada 

mereka yang memiliki literasi kesehatan lebih tinggi (Kalichaman et. Al, 2000). 

Bukti penelitian lain menunjukkan bahwa  pasien dengan literasi kesehatan yang 

rendah memiliki kemampuan lebih rendah untuk berbagi dalam pengambilan 

keputusan pengobatan penyakit kanker prostat (kim et al., 2001). Demikian pula 
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pelaporan status kesehatan pasien terbukti lebih rendah ditunjukkan pula pada 

kalangan dengan literasi kesehatan rendah. (Arnold et al., 2001).  

Walaupun data yang tersedia terbatas, namun hasil penelitian menujukkan 

bahwa terdapat hubungan antara literasi kesehatan, pemanfatan pelayanan 

kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan. Baker, menemukan bahwa pasien 

rumah sakit pemerintah yang memiliki literasi kesehatan rendah ternyata memiliki 

tingkat perawatan di rumah sakit yang lebih tinggi  dengan kebutuhan biaya lebih 

besar dibanding dengan pasien yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang lebih 

baik.  Analisis yang dilakukan oleh Friedland, 1998  menyimpulkan bahwa makin 

rendah keterampilan mambaca pasien, makin meningkat pula kebutuhan untuk 

kesehatannya. Ini berarti bahwa mengatasi literasi kesehatan sangat penting baik 

literasi bahan cetak terkait kesehatan maupun literasi oral terkait kesehatan  

(Baker DW, 2000)  

Penelitian juga mengungkapkan bahwa rasa malu dan stikma akibat 

penyakit tertentu berhubungan dengan rendahnya literasi. Hal ini disadari menjadi 

hambatan utama dalam upaya meningkatkan literasi kesehatan. Orang dewasa 

dengan literasi kesehatan yang rendah, cenderung memiliki pengetahuan kurang 

mengenai manajemen penyakit dan mengenai perilaku peningkatan kesehatan 

(health promotion), kurang memiliki kesadaran untuk melaporkan status 

kesehatannya serta cenderung kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

(Institute of Medicine, 2004) 

Literasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, hak dan 

tanggung jawab pasien, dan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. 

Makin tinggi literasi kesehatan peningkatan outcome kesehatan juga makin besar 

(Institute of Medicine, 2003).  

Literasi kesehatan sebagai konsep yang baru berkembang, juga sangat 

dibutuhkan setiap individu yang terlibat antara lain dalam promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, perawatan kesehatan. Keterampilan literasi kesehatan 

dibutuhkan seperti untuk dialog, diskusi, dan membaca informasi kesehatan. 

Literasi kesehatan mencakup berbagai keterampilan meliputi membaca, menulis, 

mendengarkan, dan berbicara, termasuk pemahaman numerik berbasis pada 
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pengetahuan kultural dan konseptual. Dengan demikian literasi kesehatan 

merupakan fungsi gabungan antara faktor kultur, sosial dan individu. Oleh karena 

itu penyebab sekaligus solusi terhadap rendahnya literasi kesehatan bergantung 

pada kultur dan kerangka kerja sosial, sistem kesehatan dan pendidikan yang 

menyertainya, serta interaksi antar faktor tersebut (Institute of Medicine, 2004 ). 

Literasi kesehatan Menurut IOM memiliki kesesuaian dengan dua aspek 

pokok. Pertama, aspek literasi bahan cetak terkait kesehatan (health-related print 

literacy). Kedua, adalah  aspek literasi oral terkait kesehatan (health-related oral 

literacy). Literasi bahan cetak terkait kesehatan dapat didefinisikan sebagai  

kemampuan individu  memahami informasi kesehatan tertulis. Dengan demikian 

literasi bahan cetak terkait kesehatan ini ditentukan kemahiran membaca 

Informasi kesehatan dalam bentuk bahan cetak yang berisi pesan-pesan kesehatan. 

Informasi kesehatan dalam konteks penelitian ini biasanya dicantumkan pada 

media komunikasi, informasi, dan edukasi  kesehatan dalam berbagai bentuknya 

seperti leaflet, flyer, buku pedoman kader TB paru, dan poster yang khususnya 

berisi pesan – pesan terkait penelitian ini yaitu pesan tentang penyakit kronis TB 

Paru. (Institute of Medicine, 2004).  

Sedangkan literasi oral terkait kesehatan menurut IOM definisinya adalah 

kemampuan individu berkomunikasi tentang kesehatan secara oral. Dalam hal ini 

kemampuan individu dapat ditunjukkan berupa interaksi secara langsung antara 

individu penderita penyakit dengan petugas kesehatan. Interaksi ini dapat terjadi 

secara timbal balik pada saat kunjungan pemeriksaan maupun penyuluhan 

mengenai penyakit kronis TB Paru yang dilakukan baik oleh petugas kesehatan di 

Puskesmas maupun klien penderita penyakit. Untuk menjembatani kesulitan 

pemahaman, bahasa yang mudah dimenegerti dapat diterapkan. Oleh karena itu 

berbagai faktor seperti kultur, akses pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan 

adopsi pengetahuan baru, sikap yang lebih positif, keyakinan dan motivasi diri 

yang lebih besar, perubahan perilaku sehat, semua ini pada akhirnya juga berperan 

menenetukan terhadap meningkatnya outcome kesehatan. (Institute of Medicine, 

2004) 
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1.5.2 Keterkaitan Kapasitas Individu dengan Literasi Kesehatan  

 Kapasitas individu merupakan rangkaian sumberdaya dimana individu 

perlu memahami banyak hal tentang kesehatan, misalnya memahami tentang 

informasi kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan secara memadai. Istilah 

kapasitas tidak hanya bermakna potensi diri tetapi juga keterampilan (skill), baik 

keterampilan dalam membaca bahan bacaan maupun keterampilan berkomunikasi 

oral dengan lingkungan sekitarnya tentang apa yang pernah dibaca. Oleh karena 

itu kapasitas individu juga menentukan tingkat literasi kesehatan. Hal ini benar 

jika apa yang dibaca dan dipahami berupa pesan kesehatan. Namun, literasi 

kesehatan individu membutuhkan pendidikan (education), dan dipengaruhi oleh 

kultur (culture), bahasa (langguage), serta karakteristik tatanan kesehatan (health 

settings). (Institute of Medicine, 2002) 

Kapasitas individu dapat berupa kefasihan membaca, memahami bahan 

bacaan dan bertindak berdasarkan bahan bacaan yang dibaca. Namun kefasihan 

membaca bahan bacaan berbeda – beda untuk setiap individu bergantung pada 

kesukaannya pada isi pesan bahan bacaan khususnya bahan bacaan tentang 

kesehatan. Makin tinggi kefasihan mambaca individu makin tinggi pula kapasitas 

individu. Tingkat kapasitas individu menentukan tingkat literasi kesehatan. 

Sedangkan literasi kesehatan masyarakat dapat pula dimanfaatkan untuk menggali 

informasi agar mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan, 

perilaku yang berisiko kesehatan, dan bahkan outcome kesehatan. (Rudd 

ReRenzulli, 2004).  

Uraian berikut difokuskan pada 2 kapasitas individu. Pertama, kefasihan 

membaca (reading fluency). Kefasihan membaca dapat dilihat dari kemahiran 

membaca pesan kesehatan dan menyampaikan pemahamannnya apa yang dibaca. 

Kedua, pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu (prior knowledge) seperti 

pengetahuan konsep  tentang  kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diperoleh 

pada masa lalu sebelum kontak dengan petugas kesehatan.  (Institute of Medicine, 

2004) 
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Kefasihan membaca adalah  kapasitas individu dalam memahami bahan 

bacaan tertulis dan membentuk pengetahuan baru. Penelitian National Adult 

Literacy Study (NALS) mengungkapkan kefasihan membaca. Setidaknya terdapat 

2 kefasihan membaca yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kapasitas 

membaca dan memahami teks yang disebut literasi prosa (prose literacy) disertai  

kapasitas  untuk memahami informasi pada dokumen. Yang terakhir ini disebut 

sebagai literasi dokumen (document literacy). Kedua, adalah kapasitas untuk 

memahami dan menerapkan informasi berbasis angka (numeric). Hal ini yang 

terakhir ini dikenal dengan literasi kuantitatif (quantitative literacy) (Kirsch 

I, 1993). Peneliti lain untuk literasi kuantitatif menggunakan istilah numeracy. 

(Baker DW  Williams, et al 1999). Sedangkan ahli lain, fokus pada kapasitas 

memahami angka dan persentase. (Schwartz LM, et al 1997). 

Pengetahuan yang diperoleh masa lalu bermakna pengetahuan individu 

sebelum membaca bahan bacaan kesehatan atau berkomunikasi langsung melalui 

bertatap muka dengan petugas kesehatan. Misalnya kosa kata yang dimiliki 

individu, pengetahuan tentang berbagai aspek seperti pengetahuan tentang 

penyakit kanker, dan Penyakit kronis TB Paru. Individu memperoleh sebagian 

besar kosa kata melalui membaca atau mendengar. Institute of Medicine  

memandang bahwa pengetahuan konseptual perlu dimiliki individu agar dapat 

meningkatkan literasi kesehatan. (Institute of Medicine, 2004) 

Kefasihan membaca memungkinkan individu mengembangkan kosa kata  

sehingga mencapai pengetahuan konseptual. Kosa kata dan pengetahuan tertentu 

yang dimiliki individu pada bahan bacaan tertulis akan meningkatkan pemahaman 

individu terhadap pesan kesehatan tertentu. Jika dua orang individu memiliki 

kefasihan membaca yang sama, dapat dikatakan individu tersebut memiliki 

kapasitas membaca dan memahami materi kesehatan. Walaupun  keduanya 

memiliki perbedaan pengetahuan dasar tentang kesehatan. (Institute of Medicine, 

2004) 
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1.5.3 Keterkaitan Kultur Individu dengan Literasi Kesehatan  

Kultur (culture) dalam hal ini bermakna gabungan ide, makna, dan nilai 

yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kultur dapat dipelajari 

menurut fenomena sosial, dan bukan diperoleh dari keturunan, bahkan sering kali 

pengaruhnya dapat dirasakan tanpa sadar. Manusia belajar melalui pranata sosial, 

interaksi satu sama lain, juga melalui produk budaya seperti buku dan televisi 

(Institute of Medicine, 2002). Contoh kultur antara lain berupa penggunaan 

peralatan dalam kehidupan, simbul – simbul, serta bahasa merupakan contoh 

kultur.  Bahasa merupakan sentral dari kehidupan sosial yang berpengaruh 

terhadap banyak hal tentang pengetahuan kultur. Bahasa merupakan sistem paling 

kompleks yang membentuk pengalaman dan bahasa merupakan sarana memiliki 

pengaruh kuat (Powerful) tetapi fleksibel yang dapat dikembangkan oleh manusia 

(Duranti, 1997). 

Pada kondisi keberagaman perbedaan bahasa dalam lingkup suatu 

masyarakat, kultur memiliki makna penting pada informasi dan pesan kesehatan. 

Persepsi tentang sehat dan sakit, hambatan kultural dan bahasa, hambatan dalam 

proses perawatan, dan penampilan berciri khas (stereotype) masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh kultur. Oleh karena itu memiliki dampak besar terhadap literasi 

kesehatan dan outcome kesehatan. Perbedaan latar belakang pendididikan antara 

pasien dan petugas kesehatan, juga dikalangan penyusun pesan kesehatan 

termasuk pula pengguna informasi kesehatan dapat menimbulkan hambatan 

terhadap literasi kesehatan (Zborowski, 1952; Zola, 1966) 

Kultur tidak bermakna statis pada diri individu atau suatu kelompok 

masyarakat. Kultur memiliki makna dinamis yang dikenal dengan proses kultural 

pada kelompok masyarakat. Sedangkan untuk individu dikenal dengan istilah 

pengalaman hidup. Individu pada hakikatnya dibentuk melalui pengalaman –

pengalaman hidup dan terpapar pada kultur yang beragam. Perilaku yang 

ditunjukkan individu merupakan perwujudan dari pengalaman diri. (Institute of 

Medicine,2002).  
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    Pengetahuan baru, sikap positif dan perilaku untuk berubah memiliki 

kesesuaian oleh kultur. kesesuaian kultur, sosial dan keluarga sangat penting 

dalam membentuk sikap dan keyakinan. Dengan demikian keduanya memiliki 

kesesuaian oleh individu berinteraksi dengan pelayanan kesehatan dan membantu 

memantapkan keterampilan literasi kesehatan dalam berbagai tatanan kesehatan. 

Kondisi yang mempengaruhi kapasitas individu  untuk berpartsipasi dalam literasi 

kesehatan  disebut determinan sosial kesehatan. Hal ini mencakup bahasa, status 

sosial ekonomi, gender, ras, dan etnik, serta media massa seperti surat kabar, dan 

sumber informasi dari media elektronik. Faktor Perilaku dan sosial memiliki 

kesesuaian terhadap kerentanan individu pada penyakit, khuusnya pada kelompok 

status ekonomi lemah. Prevalensi penyakit pada kelompok yang rentan dan 

ekonomi lemah cenderung tinggi   (Institute of Medicine, 2000). 

Kultur, sosial, dan keluarga memiliki kesesuaian dengan bentuk 

pengetahuan, sikap dan keyakinan yang juga memiliki kesesuaian dengan literasi 

kesehatan yang pada akhirnya juga memiliki kesesuaian dengan peningkatan 

outcome kesehatan. Bahasa daerah, status sosial ekonomi, jenis kelamin, ras dan 

etnik merupakan bentuk kultur yang dapat publikasi lewat penerbitan media 

massa seperti surat kabar, dan informasi kesehatan serta saluran elektronik lainnya 

pada hakikatnya juga merupakan bentuk sosio kultural literasi kesehatan. Kultur 

tradisonal, sosial serta masyarakat memberikan cerminan dimana individu 

memperoleh nilai dasar beragam terkait literasi kesehatan. Keterkaitan masyarakat 

dengan individu dan kelompok kecil seperti keluarga, dan kelompok profesional. 

Faktor sosial memiliki kesesuaian dengan jaringan kerja sosial. Namun berbagai 

faktor sosial dapat berisiko menghasilkan informasi yang meluas mengembangkan 

dan mendukung promosi kesehatan atau bahkan informasi yang bias. Hal ini 

mempengaruhi tindakan individu, keluarga, bahkan   petugas kesehatan.  (Institute 

of Medicine, 2004)   

 Kultur  tentang sehat dan sakit serta pola komunikasi petugas dan pasien 

penderita penyakit berkontribusi pada literasi kesehatan melalui pemahaman, serta 

pengambilan keputusan. IOM menemukan bahwa terdapat peningkatan prevalensi 
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penyakit pada kelompok sosial ekonomi rendah. IOM juga menemukan kaitan 

erat antara perilaku dengan penyakit. (Institute of Medicine , 2002)    

Dimensi kompetensi kultural menurut IOM ,2002  ada empat. Pertama, 

kesadaran kultural (cultural awareness) yang berarti suatu proses kognitif 

menjadikan petugas kesehatan menjadi aprisiatif, dan sensitif terhadap nilai, 

keyakinan, pola hidup, perilaku, dan strategi pemecahan masalah. Kedua, 

Pengetahuan kultual (cultural knowledge) bermakna proses mencari dan 

memperoleh dasar-dasar pendidikan, bertujuan memahami cara pandang individu 

atau kelompok terhadap berbagai hal termasuk konsep sehat dan sakit. Ketiga, 

keterampilan kultural (cultural skill) merupakan kemampuan mengumpulkan data 

kultural seperti riwayat kesehatan penderita dan memaparkannya menurut 

kebutuhan kultural. Keempat, tantangan kultural (Cultural encounter ) yang dapat 

diartikan suatu proses mendorong petugas kesehatan  untuk secara langsung 

berbaur berinteraksi lintas kultural klien. 

1.6 Variabel Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

Menurut Singarimbun dan Effendi, definisi konseptual dapat diilustrasikan 

sebagai gambaran pemaknaan fenomena konsep yang diadopsi peneliti guna 

memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan konsep tersebut yang menjadi 

fokus penelitian secara terintegrasi di lapangan. (Singarimbun, M dan Effendi S, 

2008). Berdasarkan definisi tersebut, variabel penelitian yang akan dikaji dalam 

penelitan ini adalah  sebagai berikut : 

1.6.1.1 Literasi Kesehatan Penderita Penyakit Kronis TB Paru  

Pada dasarnya literasi kesehatan merupakan rangkaian keterampilan yang 

menunjukkan kapasitas individu untuk memperoleh, memproses, memahami, 

memanfaatkan informasi kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam bidang kesehatan. 

Literasi kesehatan memberikan sumbangan bermakna yang penting menuju 

masyarakat yang sehat, khususnya penderita Penyakit kronis TB Paru. Oleh 

karena itu makin tinggi literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru, 

peningkatan outcome kesehatan penderita kronis TB Paru juga makin besar. 
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Literasi  kesehatan dapat dilihat dari literasi bahan cetak terkait dengan 

kesehatan dan literasi oral terkait kesehatan Literasi bahan cetak dan literasi oral 

terkait kesehatan begantung pada kemahiran membaca masing-masing individu 

tentang pesan dalam bahan cetak kesehatan maupun kemahiran dalam 

menyampaikan dan menerima pesan kesehatan secara oral.  

1.6.1.2 Keterkaitan Kapasitas Individu dengan Literasi Kesehatan 

Penderita Penyakit kronis TB Paru  

Kapasitas individu dalam lingkup pelayanan kesehatan mencakup kapasitas 

keterampilan membaca dan memahami keterangan resep obat, keterangan 

kunjungan, serta bahan materi pesan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan 

kepada penderita penyakit kronis TB Paru. 

Kapasitas individu merupakan rangkaian keterampilan individu untuk 

memahami informasi kesehatan secara efektif, petugas  palayanan kesehatan, serta  

pelayanan kesehatan. Kapasitas memiliki makna potensi diri dan keterampilan 

(skill) yang mencakup kefasihan membaca pengetahuan yang diperoleh pada masa 

lalu tentang  kesehatan dan pelayanan kesehatan.  

1.6.1.3 Keterkaitan Kultur dengan Literasi Kesehatan Penderita Penyakit 

kronis TB Paru  

Kultur (culture) yang merupakan gabungan ide, makna, dan nilai yang 

diperoleh dari individu sebagai anggota masyarakat menentukan pembentukan 

pengetahuan baru, sikap positif, dan perubahan perilaku. Kultur dan keluarga 

berkaitan erat pula dengan literasi kesehatan yang pada akhirnya nampak pada 

peningkatan outcome kesehatan. Bahasa daerah, status sosial ekonomi, jenis 

kelamin, ras dan etnik merupakan bentuk kultur yang dapat dipublikasi lewat 

penerbitan media informasi. Kultur tradisonal, sosial  serta masyarakat 

memberikan cerminan cara individu memperoleh nilai dasar beragam terkait 

literasi kesehatan.  

Kultur adalah dinamis bagi individu atau masyarakat. Prinsip dinamis kultur 

ini disebut proses kultural. Individu dibentuk oleh pengalaman hidupnya dan 

dipaparkan menjadi perilaku. Kultur  tentang sehat dan sakit serta pola 

komunikasi petugas dan pasien penderita penyakit kronis TB Paru  berkontribusi 
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pada literasi kesehatan melalui pemahaman, serta pengambilan keputusan yang 

tepat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.      

1.6.2 Definisi Operasional 

Singarimbun dan Effendi, mengemukakan bahwa pengertian definisi 

operasional adalah unsur penelitian yang menjelaskan cara  mengukur variabel 

yang dipakai dalam penelitian berdasarkan  tinjauan pustaka, sehingga variabel 

tersebut dapat lebih mudah dimengerti. (Singarimbun, M dan Effendi S, 2008) 

1.6.2.1 Literasi Kesehatan  

Untuk mengukur literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru dapat 

dikaji dalam beberapa hal untuk mendapatkan gambaran literasi kesehatan yaitu : 

1.  Tingkat Literasi Bahan Cetak Terkait Kesehatan  

§ Memahami gejala penyakit Penyakit kronis TB Paru pada buku saku 

kader, leaflet, Flyer.  

§ Memahami cara minum obat Penyakit kronis TB Paru  pada resep  

§ Memahami cara hidup bersih dan sehat pada bahan cetak 

2.  Tingkat Literasi Oral Terkait Kesehatan  

§ Kemampuan penderita Penyakit kronis TB Paru  menyampaikan pesan 

kesehatan kepada orang lain   

§ Kemampuan penderita Penyakit kronis TB Paru  bertanya kepada 

petugas kesehatan 

§ Kemampuan penderita Penyakit kronis TB Paru  menerima pesan dari 

petugas kesehatan  

1.6.2.2 Kapasitas Individu 

Untuk mengukur kapasitas individu dalam topik literasi kesehatan penyakit 

kronis Penyakit kronis TB Paru dapat dikaji dari beberapa hal yang berkaitan 

yaitu : 

a. Kefasihan membaca  

§ Jenis bacaan yang di pilih 

§ Kemampuan membaca angka, numeric pada bahan cetak 
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b. Pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu     

§ Pengetahuan tentang penyakit Penyakit kronis TB Paru  

§ Pengetahuan cara penularan penyakit Penyakit kronis TB Paru    

§ Memahami Cara  pengobatan penyakit Penyakit kronis TB Paru  

1.6.2.3 Kultur individu dalam literasi kesehatan  

 Untuk mengukur kultur individu dalam literasi kesehatan penyakit kronis 

Penyakit kronis TB Paru dapat dikaji dari beberapa hal yang berkaitan yaitu : 

a. Pengetahuan Baru 

§ Variasi pengetahuan baru yang didapat dalam konseling 

kesehatan  

b. Sikap Positif dan Perilaku untuk Berubah 

§ Kesediaan untuk memeriksakan diri dan berobat secara teratur ke 

Puskesmas 

§ Kesanggupan patuh minum obat teratur  

§ Kesadaran bahwa penyakit Penyakit kronis TB Paru  menular 

§ Kesediaan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat 

§ Kesadaran adanya hambatan kultur untuk penyembuhan penyakit 

Penyakit kronis TB Paru  

§ Kesadaran membutuhkan pendamping pengawas minum obat 

penyakit Penyakit kronis TB Paru  

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif menerapkan 

metodologi dan prosedur penelitian sebagai berikut : 

1.7.1 Penentuan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif. Burhan Bungin (2005) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan meringkas berbagai kondisi, situasi 

dan berbagai faktor yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan 

berdasarkan pada apa yang terjadi. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai  

literasi kesehatan pada penderita penyakit kronis TB Paru , melihat situasi 

lingkungan yang berkaitan dengan objek penelitian dan menggambarkan 
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keterkaitan kapasitas individu dan kultur dengan literasi kesehatan pada penderita 

penyakit kronis TB Paru  di Kabupaten Sumenep. Objek penelitian ini adalah 

penderita penyakit kronis TB Paru  di Kabupaten Sumenep sedangkan subjek 

dalam penelitian ini adalah literasi kesehatan. 

1.7.2 Penentuan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, pertimbangan 

yang dijadikan dasar pemilihan lokasi yaitu :  

1. Kabupaten Sumenep memiliki kasus penyakit kronis TB Paru yang masih 

tinggi di Jawa Timur  

2. Hingga kini belum ada penelitian yang sama tentang literasi kesehatan pada 

penderita penyakit kronis TB Paru yang dilakukan di Kabupaten Sumenep 

3. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah Kabupaten mencerminkan keunikan 

tersendiri, karena di Kabupaten Sumenep terdapat wilayah Puskesmas daratan 

dan wilayah Puskesmas kepulauan dengan jumlah pulau yang berpenghuni 

cukup besar sebanyak 126 pulau besar dan kecil.   

1.7.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Populasi dapat dimaknai sebagai jumlah keseluruhan unit yang diduga 

memiliki kesamaan karakteristik. Sedangkan sampel menurut Singarimbun dan 

Sofian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari populasi yang digunakan 

untuk memperkirakan gambaran karakteristik populasinya (Singarimbun dan 

sofian, 1995). Sasaran  penelitian ini adalah penderita penyakit kronis Penyakit 

kronis TB Paru  terutama populasi yang berusia remaja awal, hingga lanjut usia 

(lansia). Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar dan 

membutuhkan waktu lama untuk melakukan penelitian, maka peneliti menentukan 

sampel penelitian. Sugiyono, mengatakan bahwa peneliti dapat menggunakan 

sampel yang di ambil dari populasi, dengan alasan bahwa populasi besar dan 

penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi 

tersebut, dikarenakan keterbatasan tenaga waktu dan biaya dari penliti.( Sugiyono, 

2002). 
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Jumlah populasi penderita penyakit kronis TB Paru secara keseluruhan 

berdasarkan laporan kasus penderita penyakit kronis TB Paru  pada tahun 2015 di 

Kabupaten Sumenep berjumlah 1.076 orang.   

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Yamane (Bungin,2005). 

� =
N

N(d)² + 1
 

Keterangan : 

n   =  Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi (jumlah penderita penyakit kronis Penyakit kronis 

TB Paru ) 

d²  = Nilai presisi yang diterapkan yaitu sebesar 10% 

  Hasil pengumpulan data awal diketahui bahwa jumlah populasi 

penderita kasus penyakit kronis TB Paru secara keseluran dalam 

penelitian ini yaitu : 1.706 penderita, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Populasi penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten 

Sumenep Tahun 2015  

No Puskesmas  Jumlah populasi  

1 Pragaan  112 

2 Bluto 77 

3 Saronggi 72 

4 Giligenting 46 

5 Talango 45 

6 Kalianget 64 

7 Pandian 108 

8 Pamolokan 57 
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9 Lenteng 72 

10 Moncek 12 

11 Ganding 51 

12 Guluk-guluk 79 

13 Pasongsogan 83 

14 Ambunten 79 

15 Rubaru 67 

16 Dasuk 55 

17 Manding 48 

18 Batuhputih 34 

19 Gapura 44 

20 Batang-batang 106 

21 Legung 34 

22 Dungkek 40 

23 Nonggunong 28 

24 Gayam 26 

25 Ra’as 8 

26 Sapeken 91 

27 Arjasa 109 

28 Kangayan 29 

29 Masalembu 9 

30 Batuan 21 

 Jumlah kasus Keseluruhan 1706 

Sumber :  Dinas Kesehatan Kabupaten sumenep, 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Yamane, diperoleh 

hasil perhitungan sampel sebesar 95 Sampel, yang akan dijadikan responden 

penelitian. Untuk lebih detailnya terkait dengan gambaran perhitungan dalam 
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menentukan besaran sampel penelitian, berdasarkan rumus Yamane, selengkapnya 

dapat dijelaskan  sebagai berikut : 

� 	 =
N

N(d)² + 1
 

� 	 =
1.706

1.706	(0.1)² + 1
 

� 	 =
1.706

1.706	(0.01) + 1
 

� 	 =
1.706

18,06
 

� 	 = � � , � � 	  

Agar sampel penelitian ini menjadi lebih representatif, menggambarkan 

karakteristik populasi, maka jumlah sampel yang diadopsi dalam penelitian ini di 

bulatkan dari hasil perhitungan  rumus Yamane sebesar 95 sampel menjadi 100 

sampel responden.  

Teknik pengambilan sampel dalam desain penelitian ini menggunakan 

teknik multistage random sampling. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik multistage random sampling dilakukan antara lain karena peneliti 

menganggap bahwa teknik tersebut tidak hanya dapat dilakukan di lokasi 

penelitian dengan dukungan data yang memadai, melainkan juga menghindari  

subyektifitas dari peneliti. Disamping itu diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran hasil yang memadai secara riel objektif dan representatif  

(Sugiono, 2010) 

Adapun tahapan dan langkah-langkah dalam pemilihan lokasi dan 

responden penelitian dengan menerapkan Teknik multistage random sampling 

secara keseluruhan mulai pengambilan sampel untuk Puskesmas, Desa, serta 

sampel responden yang dilakukan secara random (acak ) adalah sebagai berikut.  

1. Membuat daftar lotre Puskesmas se Kabupaten Sumenep sebanyak 30 

Puskesmas baik puskesmas wilayah daratan maupun puskesmas wilayah 

kepulauan.  
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2. Memilih secara random (acak ) 5 Puskesmas.   

3. Membuat daftar lotre seluruh desa di masing-masing dari 5 Puskesmas 

terpilih yaitu puskesmas daratan karena lebih banyak penderita di bandingkan 

dengan di puskesmas kepulauan untuk dijadikan sebagai unit sampling. 

Selanjutnya di masing – masing puskesmas tersebut dipilih 2 Desa secara 

random sebagai sampling unit. Sehingga diperoleh 10 desa terpilih sebagai 

sampling unit.  

4. Membuat daftar seluruh penderita penyakit kronis TB Paru yang ada di desa 

terpilih di masing-masing dari 5 Puskesmas sebagai populasi sampel.  

5. Memilih  secara random (acak ) sampel responden di masing – masing desa 

dari 10 desa terpilih sebagai sampel. Besarnya sampel  responden yang dipilih 

secara random (acak ) yaitu sebanyak 10 sampel penderita penyakit kronis 

TB Paru  untuk dijadikan responden di masing-masing desa. Sehingga secara 

keseluruhan dari 10 desa sampel tersebut dipilih 100 sampel responden 

penderita penyakit kronis TB Paru yang memenuhi syarat sebagai sampel.  

Berikut ini adalah hasil penentuan sampel puskesmas dan desa lokasi 

penelitian yang dilakukan secara Multistage Random Sampling : 
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Tabel 1.2 Daftar Hasil Penentuan Sampel Puskesmas dan Desa Lokasi Penelitian  

No Puskesmas Terpilih Desa Terpilih  Jumlah Sampel 

responden 

1 Batang-batang  1.Batang-batang 

Daya 

10 

2. Jenangger 10 

2 Pragaan 3. Karduluk 10 

4. Parenduan 10 

3 Pandian 5. Bangselok 10 

6. Kolor  10 

4 Pasongsongan 7. panaongan 10 

8. Pasongsongan 10 

5 Rubaru 9. Mandala  10 

10. Rubaru 10 

Jumlah Sampel 100 

 

Dengan demikian, peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 100 

sampel responden penderita penyakit kronis TB Paru . Peneliti mengambil sampel 

secara random dengan dikategorikan dari kalangan remaja awal hingga Lansia. 

Kategori umur menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2009 yaitu sebagai 

berikut: remaja awal usia 12 – 25 tahun;  dewasa awal usia 26-35 tahun, dewasa 

akhir umur 36-45tahun, lansia awal umur 46-55 tahun, lansia akhir umur 56-65 

tahun , serta lansia usia 65 tahun – atau lebih. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Bungin (2005) mengatakan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan bagian dari instrument pengumpulan data yang menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

I-31 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

1. Pengumpulan data primer 

Metode pengumpuluan data primer dalam penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti sendiri, yaitu melalui wawancara menggunakan kuesioner yang telah di 

uji coba sebelumnya di salah satu Puskesmas yaitu Puskesmas Pragaan yang dapat 

menggambarkan situasi perdesaan dengan 5 responden penderita penyakit kronis 

TB Paru  di luar sampel responden terpilih pada penelitan ini. Uji coba kuesioner 

ini bertujuan antara lain untuk menciptakan desain kuesioner yang tidak hanya 

mudah dipahami dan dijawab oleh responden, melainkan pula agar mendapatkan 

jawaban yang memiliki tingkat akurasi tinggi dari responden. Uji coba kuesioner 

ini dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan.  

Dari hasil wawancara saat uji coba kuesioner, diperoleh hasil  jawaban 

responden sehingga kuesioner perlu dikakukan beberapa revisi penyesuaian sesuai 

respon yang diberikan responden saat uji coba kuesioner.  Revisi pada kuesioner 

ini dilakukan berdasarkan hasil uji coba untuk memastikan kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat spesifisitas, dan sensitivitas yang 

tinggi. Dalam pengambilan data primer melalui wawancara, peneliti juga 

melengkapi data dengan Probing (menggali) yaitu bertujuan menggali fakta lain 

selain yang tercantum dalam kuesioner berupa penjelasan respon langsung dari 

hal-hal yang dialami responden.   

2. Pengumpulan data sekunder 

Menurut Bungin (2005) sumber data sekunder adalah sumber data kedua 

sesudah data primer. Dalam  hal ini,  peneliti memperoleh data dan informasi 

sekunder dari data yang sudah di olah pihak atau lembaga tertentu. Data dan 

sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah data dan 

informasi yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti data  

prevalensi, jumlah kasus penderita penyakit kronis TB Paru  dalam 2 tahun 

terakhir di Kabupaten Sumenep, serta data terkait lainnya seperti administrasi 

pemerintahan, dan demografi.    
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3. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan bagian penting lain dalam penelitian ini. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memberi dasar konsep dan 

pandangan, menelaah masalah dan memberikan argumen berbasis pendapat para 

ahli yang relevan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan 

cara mempelajari dokumen atau literatur yang relevan dan terkait dengan 

penelitian ini. Dokumen tersebut berupa teori dan konsep dari para ahli, hasil 

temuan penelitian terdahulu dari berbagai tempat berbeda  yang dapat diperoleh 

dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan sejenisnya yang dapat melengkapi 

peneliti dalam menyusun desain penelitian secara memadai bahkan dokumen yang 

dapat membantu peneliti dalam menganalisis temuan hasil penelitan. 

1.7.5 Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pengolahan data 

penelitian ini merupakan kegiatan lanjutan dari setelah pengumpulan data  

dilaksanakan. Pada penelitian ini pengolahan data dilaksanakan dengan 

menggabungkan dua cara yaitu secara manual dan berbasis aplikasi SPSS. Kedua 

teknik pengolahan data ini dilakukan melalui tahapan- tahapan, sebagai berikut : 

1. Editing 

Editing merupakan kegiatan memeriksa kembali hasil pengumpulan data yang 

telah diperoleh dalam penelitian melalui kuesioner dan menyiapkan data serta 

informasi yang diperlukan agar pengisian setiap lembar kuesioner dipastikan 

lengkap dan benar. Sehingga kesalahan data dan informasi dapat dihindari  baik 

dalam mengisi kuesioner, coding (penentuan kode), maupun pemindahan data dari 

lembaran kode pada kuesioner ke aplikasi computer (Singarimbun Masri dan 

Efendi Sofian, 2009 ).  

2. Coding 

Coding (penentuan kode) merupakan tahap lanjutan pengolahan data. Data yang 

diperoleh diberi indentitas agar memiliki arti tertentu dan spesifik, diklasifikasi 

menurut kebutuhan sehingga  memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan 

informasi yang diperoleh. 
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3. Tabulating  

Tabulating dikenal pula dengan sebutan Tabulasi atau proses pembeberan. Pada 

penekltian ini dilakukan 2 proses Tabulasi yaitu tabulasi distribusi frekuensi dan 

tabulasi silang. Tabulating adalah bagian akhir dalam pengolahan data. Dalam hal 

ini data pada kuesioner dientry pada aplikasi SPSS 2.2 untuk menghasilkan tabel - 

tabel distribusi frekuensi tertentu. Tahap pengolahan selanjutnya yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah membuat tabulasi silang terhadap beberapa variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya 

keterkaitan variabel tertentu yang diteliti dalam penelitian ini. Keterkaitan antar 

varibel ini didasarkan atas pendekatan kajian teori atau kerangka konseptual yang 

dikemukakan oleh para ahli dan hasil penelitian di berbagai tempat sehingga 

menggambarkan analisis desktiptif yang sesuai dan menyeluruh.  

1.7.6 Analisis Data 

Analisis data menurut Singarimbun Masri dan Efendi Sofian adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk informasi yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan antara lain dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif 

deskriptif (Singarimbun Masri dan Efendi Sofian, 2009).  

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

dan menjelaskan temuan-temuan hasil penelitian di lapangan dan mangalisisnya 

dengan menggunakan kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini. 

Proses analisis dilakukan terhadap data yang telah diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel tabulasi silang. Data dari kuesioner atau 

jawaban responden akan dianalisis dengan cara memberikan score dari masing-

masing item pertanyaan. Score ini diukur menggunakan skala Likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau 

kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Cara pengukuran menggunakan 

skala Likert adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada sejumlah 

responden dan responden diminta untuk memilih jawaban dari beberapa pilihan 

jawaban yang telah disediakan, yaitu: “Sangat setuju”, “Setuju”, “N”, “Tidak 

setuju”, dan “Sangat tidak setuju” (Masri Singarimbun, 1989) 
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Keunggulan dari skala ini adalah kategorinya memiliki urutan yang jelas 

berkisar dari “sangat tidak setuju” sampai dengan “sangat setuju” dengan variasi 

nilai dari kategori yang ada yaitu Nilai Sangat setuju (SS) nilai 5, Setuju (S) nilai 

4, Netral (N) nilai 3, Tidak setuju (TS) nilai 2, dan Sangat tidak setuju (STS) nilai 

1. dimana tiap angka memiliki kualitas yang berbeda. Semakin tinggi angka 

pilihan maka semakin tinggi kualitas jawaban yang diberikan. Sebaliknya, 

semakin rendah angka pilihan yang diberikan menunjukkan semakin rendah 

kualitas jawaban yang diberikan oleh responden. 

Masing-masing indikator dalam literasi kesehatan pada penderita penyakit 

kronis TB Paru dapat diukur dengan menggunakan skor skala likert dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Skala dari data tabulasi disusun tabel frekuensi untuk setiap karakteristik dari 

responden dan untuk setiap pernyataan yang digabungkan sesuai dengan 3 (tiga) 

tingkatan literasi. Untuk menghitung skor yang diperoleh dari 3 (tiga) tingkatan 

literasi tersebut dengan cara mengkalikan dengan bobot masing-masing skala dan 

menghitung nilai rata-ratanya. Data tersebut kemudian dibahas secara deskriptif. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-ratanya adalah sebagai berikut :  

Rata-rata = Frekuensi / Besarnya sampel atau f/n 

b. Setelah itu untuk menafsirkan nilai rata-rata disusun suatu daftar, dengan 

menentukan intervalnya, setiap jawaban atau pernyataan dalam kuesioner diberi 

bobot tertentu. Untuk mempermudah penelitian maka perlu dilakukan dengan 

menggunakan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:  

Nilai tertinggi-nilai terendah / jumlah kelas atau i = R/K. 

Dari pernyataan diatas diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut : 

i = 4-2 : 5 = 0,4 sehingga diperoleh batasan untuk masing-masing kelas dan nilai 

masing-masing variabel berdasarkan kataegori penelitian dengan kategori kelas 

sebagai berikut: 

 

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

I-35 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

Tabel I.3 Interval Kategori Nilai Literasi Kesehatan 
Interval Nilai Kategori 

2,52 – 2,92 5 Sangat tinggi 

2,11 – 2,51 4 Tinggi 

1,70 – 2,10 3 Sedang 

1,29 – 1,69 2 Rendah 

0,88 – 1,28 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian  

Tabel I.4 Interval Kategori Nilai Kapasitas Individu 
Interval Nilai Kategori 

2,23 – 2,63 5 Sangat tinggi 

1,82 – 2,22 4 Tinggi 

1,40 – 1,81 3 Sedang 

1,00 – 1,40 2 Rendah 

0,59 – 0,99 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian  

Tabel I.5 Interval Kategori Nilai Kultur Individu 
Interval Nilai Kategori 

2,72 - 3,12 5 Sangat tinggi 

2,31 – 2,71  4 Tinggi 

1, 90 – 2,30 3 Sedang 

1,49 – 1,89  2 Rendah 

0,69 – 1,09 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITAN 

 Gambaran umum pada bab ini memberikan gambaran tentang Gambaran 

umum Madura, Kabupaten Sumenep, maupun gambaran khusus lokasi penelitian  

II.1 Awal Terbentuknya Madura 

 Terbentuknya Pulau Madura diakui melalui serangkaian proses tahapan  

sejarah. Pada kurun waktu antara 4000-2000 SM, terjadi perpindahan bangsa-

bangsa secara besar besaran dari Asia Tenggara ke berbagai penjuru dunia terasuk 

Pulau Madura. Perpindahan itu terjadi, karena semakin pesatnya perkembangan 

peradaban dan kultur di wilayah ini guna memperluas wilayah penyebaran bangsa 

nya menuju kearah selatan. Gelombang perpindahan bangsa Asia Tenggara ini 

merupakan cikal bakal lahirnya bangsa-bangsa protomelayu yang pada saat itu 

bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Bahkan dalam kurun waktu 

2000 tahun lamanya secara berkelompok dengan latar belakang geografis berbeda 

menyebar ke berbagai wilayah pantai di bagian Selatan melintasi Semenanjung 

Malaya hingga mencapai pulau – pulau di Nusantara.   

Pembauran antar kelompok-kelompok berbeda bangsa dan geografis  

(bangsa Deuteromelayu) yang datang belakangan, semakin memperkuat adanya 

perbedaan bangsa dan dialek. Namun demikian, perbedaan yang muncul disertai 

pula munculnya  persamaan mendasar diantara mereka dalam bahasa yang dipakai 

sehari-hari. Misalnya kesamaan dalam cara menamakan benda-benda yang ada di 

sekitarnya seperti  padi, pandan, ubi, udang, hujan, batu. Kesamaan bahasa juga 

terlihat pada penyebutan nama seseorang berdasarkan nama anak sulungnya. 

Kesamaan lainnya adalah dalam membuat dan mengkonsumsi ikan kering yang 

diasinkan dan difermentasi seperti terasi, dan petis,  bahkan juga kesamaan dalam 

membuat dan mengkonsumsi  makanan yang diragi seperti tempe dan tape 

singkong. Kesamaan juga terlihat dalam kultur lainnya seperti kesenangan dalam 

mengadu ayam jago. Demikian pula kesamaan juga nampak pada warna kulit dan 

bentuk muka, serta perawakan badan yang menunjukkan bahwa karakteristik 
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bangsa – bangsa di  Nusantara termasuk Pulau Madura berasal dari rumpun 

bangsa yang sama. Sebagian dari kelompok bangsa yang berpindah menyebar 

mengarungi laut, terdampar ke suatu pulau kecil yang terletak di utara, ujung 

timur pulau jawa yang kemudian para pendatang yang berasal dari bangsa piah, 

campa, dan jai kocincina ini dikenal menjadi nenek moyang bangsa Madura. 

Nama  Madura berasal dari bahasa Sansakerta yang artinya molek atau cantik. 

Nama Madura juga dikenal sebagai nama salah satu kota di India Selatan yaitu 

Mathurai yang iklimnya juga menyerupai Madura.  

Kultur bahasa yang dipakai bangsa Nenek Moyang dengan Bangsa 

Madura saat ini banyak memiliki kesamaan. Kesamaan bahasa yang dipakai 

bangsa pendatang saat itu dengan bahasa bangsa Madura yang digunakan pada 

saat ini diantaranya dapat dilihat pada kata asal kata apai dan saat ini dikenal 

dengan nama apoi yang artinya api. Bangsa nenek moyang menyebut istrinya 

dengan kata bine bermakna istri sama persis dengan kata dipakai bangsa Madura 

saat ini. Demikian pula kata ella dipakai persis sama untuk menyatakan sudah.  

Namun berbeda dengan bangsa - bangsa lainnya, bahasa bangsa Madura mengenal 

konsonan rangkap seperti bassa yang bermakna basah, cacca berarti dipotong 

halus , daddi berarti menjadi, kerrong bermakna rindu dan pennai artinya alat 

masak terbuat dari tanah liat yang dibakar seperti tembikar.  

Karakteristik leluhur bangsa Madura umumnya memiliki tengkorak 

dengan celah mata lebar mendatar, tulang pipi lebih menonjol, raut muka tidak 

begitu halus dan warna kulit lebih gelap. Madura sendiri terdapat beragam 

kelompok dialek dari bagian Barat di Kabupaten Bangkalan, bagian Tengah di 

Kabupaten Sampang dan Pamekasan, serta bagian Timur di Kabupaten Sumenep 

hingga ujung paling Timur di Pulau Kangean Kabupaten  Sumenep.  

Kata Sumenep memiliki makna unik tersendiri. Kata Sumenep berasal dari 

kata Songennep. Perubahan kata Songennep menjadi Sumenep bermula pada abad 

XVIII tepatnya pada tahun 1705. Kata Songennep diambil dari kata pada masa 

kuno. Songennep secara etimologis berasal dari kata Song berasal dari bahasa 

Kawi Kuno yang berarti relung, geronggang. Sedangkan kata Ennep berarti 

mengendap atau tenang. Jadi kata Songennep dapat diartikan “lembah bekas 
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endapan yang tenang”.  

Peradaban orang Sumenep itu semakin maju dan berkembang, sejalan 

dengan perkembangan bangsa-bangsa lain di Nusantara. Majunya peradaban di 

masa itu di tandai antara lain oleh kemampuan menguasai ilmu dan teknologi 

pengolahan biji logam dan munculnya kelompok orang yang memiliki keahlian 

khusus membuat barang-barang kerajinan seperti keterampilan membuat gerabah, 

bahkan teknologi pemeliharaan ternak.  

 

 

2.1.1 Gambaran Letak Geografis Kabupaten Sumenep  

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Sumenep 

 Secara geografis Kabupaten Sumenep adalah salah satu dari empat 

Kabupaten yang berada di Pulau Madura, terletak di ujung paling timur Pulau 

Madura. Kabupaten Sumenep berada posisi diantara 113º 32’ - 116º 16’ Bujur 

Timur dan 4º 55’ - 7º 24’ Lintang Selatan. Batas - batas Kabupaten Sumenep 

dapat diperinci sebagai berikut. Sebelah  Utara adalah laut jawa,  Sebelah  Selatan 

dibatasi selat Madura, sebelah Timur adalah laut Jawa dan laut Flores sedangkan  

Sebelah  Barat dibatasi oleh Kabupaten Pamekasan.  

Secara Geografis Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 bagian yaitu bagian 
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daratan dan bagian Kepulauan. Bagian wilayah daratan memiliki luas 1.146,9 km2  

atau mencakup 54,8 % dari luas Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. 

Sementara bagian wilayah kepulauan seluas 946,5 km2 atau mencakup 45,2  % 

dari luas Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. 

 Wilayah Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, tersebar luas 

membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni mencakup 48 gugus pulau, 

maupun tidak berpenghuni  meliputi 78 gugus pulau.   

Berdasarkan gugusan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep, pulau yang 

terjauh pada arah paling utara adalah pulau Karamian yang terletak di Kecamatan 

Masalembu berjarak ± 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget. Pulau ini lebih 

dekat ke Pulau Kalimantan Selatan dari pada Ke Kabupaten Sumenep. Sedangkan 

pulau paling timur dari wilayah Kabupaten Sumenep adalah pulau Sakala 

termasuk wilayah Kecamatan Sapeken, berjarak ± 165 mil laut dari pelabuhan 

Kalianget. Pulau Sakala ini jaraknya  lebih dekat ke Pulau Sulawesi dibanding 

dengan ibu kota Kabupaten Sumenep. 

2.1.2 Administratif  

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 334 

desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep berada di Kota 

Sumenep tepatnya di  kecamatan kota Sumenep. 

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sumenep, terdiri atas 27 

Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan. Kecamatan wilayah daratan meliputi 

18 Kecamatan yaitu Kecamatan  Ambunten, Batang-Batang, Batu Putih, Bluto, 

Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Guluk-Guluk, Kalianget, Lenteng, Manding, 

Pasongsongan, Pragaan, Rubaru, Saronggi, Kota Sumenep, dan Batuan . 

Sedangkan kecamatan wilayah kepulauan mencakup 9 Kecamatan yaitu  

Kecamatan Talango, Giligenting, Nonggunong, Gayam, Raas, Arjasa, Kangayan, 

Sapeken, dan Masalembu. 

2.1.3 Demografi dan Etnografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 sebesar 1.045.719 

jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 506.947 jiwa (48,8 %) dan perempuan 
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sebanyak 538.772 jiwa (51,2 %).  Rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 94,1 %. 

Kepadatan penduduk rata-rata 499,52 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk 

Kabupaten Sumenep tinggal di wilayah daratan sebesar 749.419 jiwa (71,7%), 

sedangkan sisanya tinggal di wilayah kepulauan sebesar 296.300 jiwa (28,3%). 

Kondisi demografi kependudukan di Kabupaten Sumenep juga dapat 

digambarkan melalui sebaran penduduk.  Secara keseluruhan jumlah penduduk 

tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Sumenep yaitu 79.918 jiwa (7,6%), dengan 

kepadatan penduduk sebesar 1.456 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk terendah 

terdapat di Kecamatan Batuan 12.228 ( jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 

352 jiwa/km2. Untuk wilayah daratan, terendah adalah Kecamatan Batuan dengan 

penduduk sebanyak 12.228 jiwa (1,6%), dan  kepadatannya sebesar 278 jiwa/km2. 

Jumlah penduduk tertinggi wilayah kepulauan terdapat di Kecamatan Arjasa 

sebesar 79.365 jiwa (7,9%), dengan kepadatan penduduk 178 jiwa/km2. 

Sedangkan Kecamatan Nonggunong merupakan kecamatan dengan penduduk 

14.102 jiwa (1,4%) dengan kepadatan terendah pula yaitu 352 jiwa/km2. 

Kondisi demografi kependudukan di Kabupaten Sumenep juga dapat 

digambarkan melalui pertumbuhan penduduk. Jika dilihat dari grafik 

pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk terus meningkat walaupun cukup 

landai dan tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam. (Badan 

Pusat Statistik, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2017 
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Gambaran etnografi penduduk Kabupaten Sumenep terdiri atas 4 suku 

bangsa utama yaitu: suku Madura, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari keempat suku 

bangsa tersebut 3 suku bangsa  Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah 

kepulauan terkonsentrasi terutama di Kecamatan Masalembu dan Sapeken yang 

secara geografis letak  lebih dekat dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. 

Sedangkan suku bangsa Madura merupakan mayoritas dan terdapat di wilayah 

kecamatan  daratan dan sebagian juga di kecamatan kepulauan seperti Kecamatan 

Gayam, Nonggunong, Raas, Giligenting,  Arjasa dan kangayan.  

Penduduk Kabupaten Sumenep mempunyai ciri religious kultural, dan 

sifat terbuka. Mereka hidup taat agamis dengan mayoritas 95 % lebih beragama 

islam. Kultur mereka adalah kaum santri, pendidikan non formal banyak diperoleh 

dari menimba ilmu di Pondok Pesantren yang tersebar luas di Kabupaten 

Sumenep disamping dari sebagian menimba dari pendidikan formal. Sikap  

toleransinya tinggi, ulet dan bekerja keras. Masyarakat  adalah masyarakat agraris. 

Mata pencaharian pokok masyarakat di Kabupaten Sumenep sebagian besar 

adalah bertani. 

2.1.4 Kultur dan Tradisi Pertanian 

 Perkembangan kultur masyarakat Sumenep dapat dilihat dari berbagai 

penguasaan Ilmu dan Teknologi (IPTEK). Kemampuan masyarakat Sumenep 

dalam menguasai IPTEK khususnya pertanian dapat di lihat antara lain  dalam 

pembuatan cangkul yang menunjukkan kemampuan bercocok tanam. Jenis 

tanaman yang dibudidayakan disesuaikan dengan lingkungan di Sumenep yang 

memiliki musim hujan dan kemarau. Tanaman pertanian yang dibudidayakan 

seperti ubi, gembili, gadung, dan pisang. Tanaman pertanian lain yang ditemukan 

di hutan monsoon tropic di sumenep antara lain adalah kecunda, kesambi, duwet, 

sukun, siwalan, kelapa. Masyarakat sumenep juga beternak hewan seperti ayam 

dan sapi. Untuk keperluan mengelolah makanan masyarakat Sumenep menguasai 

teknologi pembuatan gerabah dari tanah liat. Mempunyai periuk belanga untuk 

memasak dan layak untuk digunakan sebagai tempat makan.  

 Ladang-ladang sederhana semakin berkembang menjadi lahan pertanian 

yang hasilnya bisa diandalkan. Tanah pertanian umumnya diolah oleh laki-laki 
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sedangkan penanaman, pemeliharaan serta panen umumnya melibatkan 

perempuan yang menunjukkan pentingnya peranan perempuan dan ibu dalam 

kehidupan keluarga. Kultur dan keyakinan yang dibawa para bangsa pendatang itu 

lambat laun menyatu dengan akar tradisi kultural lokal Sumenep yang pada 

akhirnya lebih memantapkan dan menyempurnakan landasan falsafah kultur, 

sistem dan tatanan sosial masyarakat Sumenep. Kidung - kidung penghormatan 

terhadap kedudukan perempuan dan ibu sangat berarti dalam kehidupan keluarga 

seperti tercermin dalam ungkapan yang dikenal masayarakat Sumenep sejak 

dahulu kala yaitu : Bhupa’, bhabbu’, guru, Rato yang bermakna  Bapak, Ibu, Guru, 

Raja.          

2.1.5 Mata Pencaharian Penduduk  

 Mata pencaharian utama masyarakat Sumenep berbeda-beda ada sebagai 

nelayan, ada sebagai petani. Kelompok masyarakat yang menghuni wilayah yang 

kurang subur menitik beratkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Karenanya 

kelompok Nelayan Sumenep dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Pekerjaan 

sebagai pelaut, mengakibatkan masyarakat sumenep seringkali berhadapan 

dengan ombak dan badai, sehingga berwatak lebih keras dalam menghadapi hidup 

yang penuh tantangan.  

 Di wilayah tanah yang subur masyarakat sumenep bercocok tanam sebagai 

petani dengan sistem pengairan sederhana. Miskinnya sumber daya alam sumenep 

yang dapat diolah ketika itu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan 

perdagangan merupakan faktor penentu perkembangan arah sejarah Sumenep. 

Kondisi alam lingkungan yang kurang menguntungkan mendorong timbulnya 

jiwa peualang yang sangat sesuai sebagai pelaut, perantau, pedagang, ataupun 

pekerja yang ulet.  

 2.1.6 Agama dan Kepercayaan 

 Kepercayaan masyarakat yang dianut pada masa purba di Sumenep, 

perlahan  mulai bergeser terdesak oleh agama hindu yang baru di kenalnya. Acara 

ritual berbau animisme mulai ditinggalkan. Misalnya  kepercayaan masyarakat 

pada masa purba kadang memperkenalkan kanibalisme untuk mewariskan sukma 

dan wibawa orang berpengaruh pada orang yang baru meninggal. Sementara 
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agama baru yang dibawa dari india, sangat menghargai jiwa manusia. 

Kepercayaan baru itu tidak menentang pemujaan nenek moyang yang sudah 

membudaya di Nusantara. Agama Hindu dan Budha yang masuk ketengah 

kehidupan masyarakat Sumenep segera mendapat penganut, karena mampu 

memberikan arti dan tujuan kehidupan yang lebih baik.  

 Pada tahap ini, penyebarluasan agama bertumpu pada para cendekiawan 

pendatang yang mengajarkan kemampuan baca, tulis kepada rohaniawan di 

Nusantara. Dari peninggalan sejarah diketahui, bahwa mereka mula-mula 

mengajarkan huruf Pallawa seperti yang dipakai di india. Namun, dalam 

perkembangannya di Madura khususnya Sumenep, Jawa, Sunda dan Bali huruf 

tersebut menjadi huruf Hanacaraka, berasal dari kisah ajisaka. Sedangkan pada 

bahasa Sansekerta yang dibawa oleh para pemuka keagamaan kaum pendatang, 

mempengaruhi beberapa kosa kata bahasa Madura seperti area (wilayah ini) 

lekkas ( cepat ), parekasa ( perkasa) , raddin ( cantik ), dan sakte ( sakti ).  

 Kehidupan masyarakat sumenep Madura semakin berkembang dengan 

makin meningkatnya kesadarannya mengenai ketergantungannya pada tanah, 

sungai, pohon, ikan dan benda-benda alam lainnya. Masyarakat Sumenep Madura 

sebagai penganut animisme beranggapan bahwa segala sesuatu memiliki anima 

atau jiwa. Kepercayaan ini menumbuhkan kepercayaan yang bersifat spiritual, 

yang lebih mementingkan rohani dibandingkan materi. Dilain pihak juga tumbuh 

kepercayaan tentang adanya hubungan antara yang mati dengan yang hidup.  

 Untuk keperluan ritual kepercayaan tersebut, didirikan bangunan 

megalithic seperti batu menhir yaitu batu besar, tegak memanjang yang dibiarkan 

kasar tidak dihaluskan. Batu tersebut sengaja didirikan untuk dijadikan medium 

dalam memperingati orang yang dihormati dan memperlakukanya sebagai wahana 

tempat menampung rohnya. “Batu kenong” atau batu gong- kumpulan batu yang 

berbentuk silinder pendek dengan tonjolan diatasnya seperti gong kecil, juga 

terdapat di Pulau Sepudi Sumenep. Peninggalan itu juga merupakan salah satu 

tradisi pemujaan leluhur di zaman purba Sumenep Madura. Akhirnya Islam 

berkembang sebagai agama yang banyak dianut masyarakat Sumenep mulai pada 

sekitar abad ke 17 hingga sekarang.    
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2.1.7 Perkembangan Bidang Pemerintahan 

 Salah satu kemajuan penting dengan masuknya kabudayaan india terjadi 

dalam bidang pemerintahan. Kaum Brahmana yang datang dari india 

memperkenalkan bentuk birokrasi pemerintaan yang mengatur birokrasi atasan 

dan pegawai bahwahan. Argument yang dikemukakan adalah pemantapan  sistem 

Kasta menumbuhkan kemampanan pola tata cara kehidupan dan hubungan 

kemasyarakatan.  

 Proses peleburan kultur India dengan kultur lokal yang dikenal dengan 

akulturasi memperkenalkan peranan kaum Brahmana sebagai guru, tabib atau 

dukun dan Pembina rohani, serta raja sebagai kesatria pada puncak kekuasaan. 

Guru sebagai panutan lebih akrab dengan kehidupan yang memiliki sistem peran 

yang amat bermakna dalam pengembangan Ilmu khususnya, ilmu pegetahuan 

agama dan kultur. Akan tetapi pada masa itu proses akulturasi terus berlangsung, 

sehingga birokrasi sistem tata pemerintahan mulai tertata rapi. Wibawa  sebagai 

raja melekat pada pola pemerintahan dan bertahan lama sampai akhir abad XIX. 

Ini terbukti,  walaupun kedudukan para penguasa di sumenep Madura hanya 

setingkat Bupati, namun juga menggunakan gelar Penambahan, Raja atau bahkan 

gelar Sultan. 

2.1.9 Pola Pemukiman Penduduk  

 Kehidupan masyarakat yang mengandalkan pada bidang pertanian dan 

sebagai nelayan, maka pola pemukiman masyarakat sumenep Madura cenderung 

hidup secara berkelompok, yang juga bermukim di tempat tinggal sederhana 

terdiri dari satu keluarga, berkembang menjadi gabungan beberapa keluarga, 

sehingga membentuk kelompok antara keluarga yang dikenal dengan 

istilah ”tanean lanjang”. Dijaman kerajaan Hindu sistem penataan tanean lanjang 

melandasi tata letak kompleks perumahan Sumenep Madura. Rumah-rumah 

tradisional masyarakat sumenep Madura dibangun berjejer dari arah barat ke arah 

timur dalam suatu pekarangan. Rumah  pertama terletak dibarat daya dan rumah 

berikutnya dibangun di kiri sebelah timurnya. Rumah pertama ditempati orang tua 
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sedangkan rumah berikutnya ditempati anak perempuan pertama yang sudah 

berkeluarga. Sedangkan pagarnya terbuat dari belahan bambu yang ditanan dan 

diikatkan pada tanaman hidup, seperti pohon bunga melati. Semua tanaman itu 

secara khusus dibawa dari india dan diperkenalkan ke Nusantara sebagai tanaman 

pendatang. Sekarang tanaman yang sering dijumpai di tanean lanjang adalah 

tanaman kelor, kelapa gading, kayu Palembang, Sirih, serta pohon buah-buahan 

seperi papaya, dan pohon pisang.  

II.2 Gambaran Kesehatan Masyarakat   

Pada gambaran khusus ini, dipaparkan kebijakan pembangunan kesehatan 

beserta situasi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumenep. 

2.2.1 Kebijakan pembangunan Kesehatan 

Kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten Sumenep pada hakikatnya 

merupakan cerminan dari sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional 

pemerintah Pusat dan kebijakan pembangunan kesehatan kementerian kesehatan 

Republik Indonesia, kebijakan Regional dan Daerah. 

Kebijakan pembanguanan Nasional Pemerintah Pusat Pemerintahan 

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla diamanatkan dalam Kebijakan Nawa Cita. 

Dalam Kebijakan Nawa Cita tersebut, Kebijakan yang berkaitan dalam 

Pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia.  (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).  

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional tahun 2015 

– 2019 adalah bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang 

tercantum dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi 

setiap orang dalam mencapai derajat kesehatan masayarakat yang setinggi-

tingginya melalui terciptanya masyarakat bangsa Indonesia yang ditandai oleh 

pendududknya yang hidup dengan perilaku dan lingkungan sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 

merata serta memiliki derajat kesehatan yang se tinggi – tingginya di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019 

antara lain meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular seperti penyakit kronis 
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TB Paru. Target prevalensi TB Paru adalah 245 per 100.000 penduduk. 

 (Kementeraian Kesehatan RI, 2009) 

Kebijakan pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam rencana strategis 

Pembagunan Kesehatan nasional dan Kabupaten Sumenep tahun 2016- tahun 

2021 dengan menekankan pada pembangunan berlandaskan 3 pilar pembangunan 

kesehatan yaitu Pilar Paradigma sehat, Penguatan pelayanan Kesehatan, dan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Pilar Paradigma sehat terutama dilakukan 

melalui berbagai upaya kesehatan dengan mengedepankan penerapan paradigma 

baru kesehatan dengan mengutamakan pendekatan upaya promotif dan preventif 

yaitu peningkatan dan pencegahan penyakit, tetapi tidak mengabaikan pendekatan 

upaya kuratif , dan rehabilitatif yaitu upaya pengobatan penyakit serta rehabilitasi 

penyakit. (Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep 2016)  

Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang 

dituangkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2016-2021 ditandaskan bahwa arah pembangunan di Kabupaten Sumenep 

adalah untuk mewujudkan Visi Sumenep SUPERMANTAP yaitu Sumenep 

Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, 

Transparan, Adil dan Profesional. Visi Sumenep Supermantap akan dicapai 

melalui misi Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia melaui Pendidikan, 

Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan. Sementara itu Pembangunan Kesehatan 

dalam RPJMD tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya bagi 

penduduk miskin dan kurang mampu. (Badan Perencanaan peda, 2016).  

 2.2.2 Situasi Kesehatan Masyarakat 

 Gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Sumenep, secara singkat 

berdasarkan beberapa indikator penting untuk mengukur kemajuan kesehatan 

masyarakat dapat dilihat antara lain sebagai berikut. 

Angka harapan hidup (AHH) adalah salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup diukur saat 

lahir  atau dikenal dengan life expectancy at birth adalah rata – rata peluang tahun 

hidup yanga dijalani bayi baru lahir hingga masa tahun tertentu. Pencapaian 
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Angka harapan hidup di suatu wilayah berbeda-beda dengan wilayah lain 

bergantung kepada kualitas hidup yang mampu dicapai oleh individu dalam suatu 

lingkup masyarakat. Capaian Angka harapan hidup rata-rata di Kabupaten 

Sumenep pada tahun 2015 adalah 70 tahun. (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sumenep, 2015).  Pencapaian AHH ini masih sedikit lebih rendah dari pencapaian 

Angka harapan hidup nasional pada tahun yang sama yaitu 70,1  tahun (United 

Nations, 2010).  

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat diukur dengan prevalensi penyakit 

menular seperti penyakit kronis TB Paru. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, penyakit kronis bermakna penyakit yang berjangkit dalam waktu lama, 

menahun pada diri seseorang. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001).   

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

ed 3, Balai Pustaka, Jakarta). Oleh karena itu Penyakit TB Paru adalah salah satu 

jenis penyakit kronis yang menular, karena berjangkitnya, dan sembuhnyapun 

membutuhkan waktu lama.   

Penyakit Tuberkulosis (TB) paru hingga saat ini masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat, karena merupakan salah satu penyakit infeksi menular  

menyerang golongan usia anak - anak, usia  produktif 15-50 tahun, bahkan lansia 

terutama golongan sosial ekonomi rendah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, 

2015).Penyebab Penyakit kronis TB Paru ini adalah 

kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan terutama melalui percikan 

dahak penderita yang BTA positif. Sebagian besar penyakit ini terutama 

menyerang paruparu sebagai organ tempat infeksi primer, namun dapat juga 

menyerang organ lain seperti kulit, kelenjar limfe, tulang dan selaput otak.  

Untuk kelompok umur Usia Sekolah dan Remaja, penyakit Tuberkulosis 

merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada usia ini. Dari hasil 

penelitian Riskesda 2010, secara nasional sekitar separuh remaja mengalami 

defisit energi dan sepertiga remaja mengalami defisit  protein dan  mikronutrien. 

Kondisi defisit zat gizi ini menyebabkan penurunan kekebalan tubuh dari penyakit 

menular. Untuk penyakit menular, prioritas penanggulangan masih tertuju pada 
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penyakit seperti tuberculosis (TB) Paru, dan HIV-AIDS. (Kementeraian 

Kesehatan RI, 2009).   

Gambaran jumlah kasus TB Paru di Kabupaten Sumenep dengan kasus 

BTA positif menunjukkan gambaran yang cukup tinggi, walaupun terdapat 

kecenderungan penurunan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah kasus 

TB Paru dengan BTA positif adalah sebesar 1.706  kasus. Sementara itu untuk 

tahun 2016 jumlah kasusnya adalah 1.437 kasus. Penderita penyakit kronis TB 

Paru dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia muda 

hingga dewasa bahkan lanjut usia di atas 70 tahun, namun penderitanya sebagian 

besar dari tingkat sosial ekonomi dan pendidikan rendah. (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sumenep, 2015). 

Tingginya kejadian kasus BTA Positif penyakit kronis TB Paru juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat seperti rendahnya akses terhadap air bersih, jamban sehat, dan sanitasai 

lingkungan. Perilaku budaya merokok yang masih menjadi kebiasaan pada 

sebagian besar masyarakat Sumenep juga ikut berperan memperburuk tingginya 

kejadian TB Paru di Kabupaten Sumenep.   

II.3 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Dinas Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis yang merupakan 

kepanjangan tangan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan antara lain berupa Pusat 

Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas. Puskesmas yang menjadi lokasi 

penelitian ini adalah difokuskan di 5 Puskesmas yang terpilih menjadi sampel 

yaitu Puskesmas Pragaan, Pasongsongan, Rubaru, Batang-Batang, dan Pandian.  

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

di wilayah kerjanya.  Prinsip penyelenggaraan Puskesmas antara lain  

mengedepankan paradigma sehat, kemandirian masyarakat, dan pemerataan 

pelayanan,  dan keterpaduan dan kesinambungan. (Kementeraian Kesehatan RI, 

2009)  
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Puskesmas memiliki 3 fungsi utama yang strategis. Pertama, sebagai Pusat 

Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Pada fungsi ini Puskesmas 

berupaya menggerakkan lintas sektor di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan 

pembangunan yang berwawasan kesehatan. Kedua, sebagai  Pusat Pemberdayaan 

Masyarakat. Untuk menjalankan fungsi ini Puskesmas mengupayakan  agar 

perorangan, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan 

kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, membina 

peran serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat. Ketiga, 

sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama. Pada fungsi yang ketiga ini 

Puskesmas wajib menyelenggarakan  pelayanan kesehatan primer tingkat pertama 

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan meliputi   

Upaya kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan. (Kementeraian 

Kesehatan RI, 2009) 
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Struktur Organisasi Puskesmas menurut Peraturan Bupati Sumenep Nomor 

70 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Puskesmas Kabupaten Sumenep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.1 Deskripsi Puskesmas Pragaan 

Pusat Kesehatan Masyaakat (Puskesmas) Pragaan adalah Puskesmas yang 

berlokasi Desa Prenduan Kecamatan Pragaan. Puskesmas ini terletak di 

perlintasan jalan Raya Surabaya – Sumenep, berjarak 32 Km kea rah selatan dari 

Ibu Kota Kabupaten Sumenep, tepatnya  Puskesmas beralamat di Jalan Raya 

Pragaan No.88a. Wilayah Puskesmas ini di sebelah utara berbatasan dengan 

kecamatan Guluk-Guluk dan Kecamatan Ganding. Sebelah selatan berbataasn laut 

Jawa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bluto dan Sebelah Barat 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pamekasan.  Puskesmas Pragaan memiliki 

jumlah penduduk keseluruhan sebesar   69.175 Jiwa. Dengan perincian jumlah 

penduduk laki-laki sebesar 33.382 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 

35.793 jiwa yang tersebar di sebanyak 12 Desa yang menjadi wilayah kerjanya. 

(Puskesmas Pragaan, 2016).  
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Penanggulangan penyakit kronis TB Paru di Puskesmas Pragaan telah 

dilakukan menurut strategi program penanggulangan penyakit TB Paru Nasional. 

Penderita penyakit kronis TB Paru di Pragaan cukup banyak. Dalam operasional 

nya di Puskesmas Pragaan telah ditunjuk seorang pengelola Program TB Paru di 

Puskesmas. Sehari harinya antara lain tugasnya melakukan surveilans penyakit, 

pengobatan rawat tinggal dan rawat jalan, distibusi obat paket TB, pengendalaian 

penyakit, pemeriksaan berkala penderita, dan pencatatan dan pelaporan. Tingkat 

keberhasilan pengobatan penderita penyakit kronis TB Paru cukup tinggi. Namun 

penderita baru masih ditemukan. Pelayanan Laboratorium Puskesmas juga telah 

ditunjang oleh petugas laboratorium terlatih. Pelayanannya sangat berarti dalam 

pelayanan penderita penyakit kronis ini mulai saat pemeriksaan awal untuk 

menegakkan diagnosis penyakit (Puskesmas Pragaan, 2016).   

 

Sumber : Dokumentasi Puskesmas Pragaan 

Gambar 2.3 Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep 

II.3.2 Deskripsi Puskesmas Pasongsongan  

Pusat Kesehatan Masyaakat (Puskesmas) Pasongsongan adalah Puskesmas 

yang berlokasi Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan. Puskesmas ini terletak 

di perlintasan jalan Raya Bangkalan – Sumenep lewat perlintasan jalur utara, 

tepatnya  Puskesmas beralamat di Jalan Raya Panaongan No.1. Batas-batas 

Wilayah Puskesmas Pasongsongan ini adalah di sebelah utara berbatasan dengan 
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Laut Jawa. Sebelah selatan berbataasn kecamatan Guluk-Guluk dan Kecamatan 

Ganding. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ambunten dan 

Kecamatan Rubaru dan Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Keamatan 

Pasean, Kabupaten Pamekasan. Puskesmas Pasongsongan memiliki jumlah 

penduduk keseluruhan sebesar  43.689 Jiwa. Dengan perincian jumlah penduduk 

laki-laki sebesar 20.994 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 22.695 jiwa 

yang tersebar di 10 Desa yang menjadi wilayah kerjanya. Desa-desa yang berada 

di bagian Utara perbukitan merupakan desa yang lebih bernuansa pesisir karena 

berdekatan dengan daerah pesisir utara Puskesmas Pasongsongan. Masyarakatnya 

sebagian merupakan masyarakat nelayan. Sedangkan   desa-desa yang berada di 

sebelah selatan perbukitan merupakan desa yang bernuansa dataran tinggi sekitar 

200 m di atas permukaan laut. Masyarakat yang berdomisili di bagian selatan 

perbukitan ini sebagian besar adalah masyarakat petani.   (Puskesmas 

Pasongsongan, 2016).  

Penanggulangan penyakit kronis TB Paru di Puskesmas Pasongsongan telah 

dilakukan menurut strategi program penanggulangan penyakit TB Paru Nasional. 

Penderita penyakit kronis TB Paru di wilayah Puskesmas Pasongsongan cukup 

banyak. Dalam operasional nya di Puskesmas Pasongsongan telah ditunjuk 

seorang pengelola Program TB Paru di Puskesmas. Sehari harinya antara lain 

tugasnya melakukan surveilans penyakit, pengobatan rawat tinggal dan rawat 

jalan, distibusi obat paket TB, pengendalaian penyakit, pemeriksaan berkala 

penderita, dan pencatatan dan pelaporan. Tingkat keberhasilan pengobatan 

penderita penyakit kronis TB Paru cukup tinggi. Namun penderita baru masih 

ditemukan. Pelayanan Laboratorium Puskesmas juga telah ditunjang oleh petugas 

laboratorium terlatih. Pelayanannya sangat berarti dalam pelayanan penderita 

penyakit kronis ini mulai saat pemeriksaan awal untuk menegakkan diagnosis 

penyakit kronis TB Paru ( Puskesmas Pasongsongan, 2016 ).   
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Sumber : Dokumentasi Puskesmas Pasongsongan 

Gambar 2.4 Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumenep 

II.3.3 Deskripsi Puskesmas Rubaru 

Pusat Kesehatan Masyaakat (Puskesmas) Rubaru adalah Puskesmas yang 

berlokasi Desa Rubaru Kecamatan Rubaru. Puskesmas ini terletak di perlintasan 

jalan  Sumenep - Kecamatan Ambunten, dengan jarak 17 km ke arah barat dari 

ibu kota Kabupaten Sumenep tepatnya  Puskesmas  Rubaru beralamat di Jalan 

Raya Rubaru  No.7 . Wilayah Puskesmas ini di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Dasuk dan Kecamatan Ambunten. Sebelah selatan berbataasn 

Kecamatan Ganding dan Batuan. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Manding dan Kota Sumenep dan Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah 

Kecamatan Pasongsongan. Puskesmas Rubaru memiliki jumlah penduduk 

keseluruhan sebesar 36.868 Jiwa. Dengan perincian jumlah penduduk laki-laki 

sebesar 17.446 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 19.442 jiwa yang 

tersebar di sebanyak 11 Desa yang menjadi wilayah kerjanya. (Puskesmas Rubaru, 

2016. 

Penanggulangan penyakit kronis TB Paru di Puskesmas Rubaru telah 

dilakukan menurut strategi program penanggulangan penyakit TB Paru Nasional. 

Penderita penyakit kronis TB Paru di Pragaan cukup banyak. Dalam operasional 

nya di Puskesmas Rubaru telah ditunjuk seorang pengelola Program TB Paru di 
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Puskesmas. Sehari harinya antara lain tugasnya melakukan surveilans penyakit, 

pengobatan rawat tinggal dan rawat jalan, distibusi obat paket TB, pengendalaian 

penyakit, pemeriksaan berkala penderita, dan pencatatan dan pelaporan. Tingkat 

keberhasilan pengobatan penderita penyakit kronis TB Paru cukup tinggi. Namun 

penderita baru masih ditemukan. Pelayanan Laboratorium Puskesmas juga telah 

ditunjang oleh petugas laboratorium terlatih. Pelayanannya sangat berarti dalam 

pelayanan penderita penyakit kronis ini mulai saat pemeriksaan awal untuk 

menegakkan diagnosis penyakit kronis TB Paru  (Puskesmas Rubaru, 2016 ).   

 

Sumber : Dokumentasi Puskesmas Rubaru 

Gambar 2.5 Puskesmas Rubaru Kabupaten Sumenep 

II.3.4 Deskripsi Puskesmas Batang-Batang 

Pusat Kesehatan Masyaakat (Puskesmas) Batang-Batang adalah Puskesmas 

yang berlokasi Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang. Puskesmas 

ini terletak di perlintasan jalan Sumenep – Batang-Batang, berjarak 27 km kea 

arah utara ibu kota Kabupaten Sumenep, tepatnya  Puskesmas Batang-Batang 

beralamat di Jalan Raya Batang-Batang Daya No.14. Wilayah Puskesmas ini di 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbataasn 

Kecamatan Gapura. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dungkek dan 

Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan MaBatu Putih.  Puskesmas 

Batang-Batang memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebesar 52.484 Jiwa. 

Dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 24.880 Jiwa dan penduduk 
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perempuan sebanyak 27.604 jiwa yang tersebar di sebanyak 9 Desa yang menjadi 

wilayah kerjanya. (Puskesmas Batang-Batang, 2016 ).  

Penanggulangan penyakit kronis TB Paru di Puskesmas Batang-Batang 

telah dilakukan menurut strategi program penanggulangan penyakit TB Paru 

Nasional. Penderita penyakit kronis TB Paru di Batang-Batang cukup banyak. 

Dalam operasional nya di Puskesmas Batang-Batang telah ditunjuk seorang 

pengelola Program TB Paru di Puskesmas. Sehari harinya antara lain tugasnya 

melakukan surveilans penyakit, pengobatan rawat tinggal dan rawat jalan, 

distibusi obat paket TB, pengendalaian penyakit, pemeriksaan berkala penderita, 

dan pencatatan dan pelaporan. Tingkat keberhasilan pengobatan penderita 

penyakit kronis TB Paru cukup tinggi. Namun penderita baru masih ditemukan. 

Pelayanan Laboratorium Puskesmas juga telah ditunjang oleh petugas 

laboratorium terlatih. Pelayanannya sangat berarti dalam pelayanan penderita 

penyakit kronis ini mulai saat pemeriksaan awal untuk menegakkan diagnosis 

penyakit kronis TB Paru ( Puskesmas Batang-Batang, 2016 ).   

 

Sumber : Dokumentasi Puskesmas Batang-batang 

Gambar 2.6 Puskesmas Batang-batang Kabupaten Sumenep 
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II.3.5 Deskripsi Puskesmas Pandian  

Pusat Kesehatan Masyaakat (Puskesmas) Pandian adalah Puskesmas yang 

berlokasi Desa Pandian Kecamatan Pandian. Puskesmas ini terletak di perlintasan 

jalan Sumenep - Batuan, berjarak hanya 1 km dari pusat kota Sumenep kea rah 

barat, tepatnya  Puskesmas Pandian beralamat di Jalan Raya Teuku Umar No.46. 

Batas-Batas Wilayah Puskesmas Pandian ini di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Manding. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batuan. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Sumenep dan Sebelah Barat 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten Rubaru.  Puskesmas Pandian memiliki 

jumlah penduduk keseluruhan sebesar 74.366 Jiwa. Dengan perincian jumlah 

penduduk laki-laki sebesar 35.946 Jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 

38.420 jiwa yang tersebar di sebanyak 7 Desa yang menjadi wilayah kerjanya. 

(Puskesmas Pandian, 2016).  

Penanggulangan penyakit kronis TB Paru di Puskesmas Pandian telah 

dilakukan menurut strategi program penanggulangan penyakit TB Paru Nasional. 

Penderita penyakit kronis TB Paru di Pandian cukup banyak. Dalam operasional 

nya di Puskesmas Pandian telah ditunjuk seorang pengelola Program TB Paru di 

Puskesmas. Sehari harinya antara lain tugasnya melakukan surveilans penyakit, 

pengobatan rawat tinggal dan rawat jalan, distibusi obat paket TB, pengendalaian 

penyakit, pemeriksaan berkala penderita, dan pencatatan dan pelaporan. Tingkat 

keberhasilan pengobatan penderita penyakit kronis TB Paru cukup tinggi. Namun 

penderita baru masih ditemukan. Pelayanan Laboratorium Puskesmas juga telah 

ditunjang oleh petugas laboratorium terlatih. Pelayanannya sangat berarti dalam 

pelayanan penderita penyakit kronis ini mulai saat pemeriksaan awal untuk 

menegakkan diagnosis penyakit. (Puskesmas Pandian, 2016).   
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Sumber : Dokumentasi Puskesmas Pandian 

Gambar 2.7 Puskesmas Pandian Kabupaten Sumenep 
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BAB III 

TEMUAN DATA 

 
Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu hasil 

wawancara peneliti dengan responden menggunakan kuesioner yang telah di uji 

coba kepada responden lain penderita penyakit kronis TB Paru di luar sampel 

terpilih sebelum dilakukan penelitian. Selain itu hasil penggalian data (probing) 

saat wawancara peneliti dengan responden yang berupa data kuantitatif maupun 

kualitatif. Data kuantitatif pada kuesioner yang telah di entre pada aplikasi SPSS 

22 kemudian diolah, kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel tunggal maupun 

tabel silang agar menghasilkan gambaran mengenai literasi kesehatan pada 

penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep. Sedangkan data 

kulitatif yang diperoleh dari hasil penggalaian data (probing) melalui wawancara 

dengan responden penelitian ini juga digunakan untuk memeberikan penjelasan 

lebih lengkap yang mendukung hasil temuan data kuantitatif  penelitian.  

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 

peneliti, diperoleh temuan data yang dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. 

Kelima bagian data tersebut secara keseluruhan terdiri atas identitas responden, 

karakteristik responden, literasi kesehatan pada penderita penyakit kronis TB Paru, 

kapasitas individu, dan kultur. Data ini di coding, dientre serta diolah 

menggunakan aplikasi SPSS 22, kemudian disajikan dalam bentuk Tabel.  

Untuk memberikan gambaran tentang Literasi Kesehatan, Kapasitas 

Individu, Kultur Individu dalam Literasi Kesehatan ini digali dan diungkap 

melalui wawancara peneliti dengan responden menggunakan kuesioner penelitian, 

dengan dua pola. Pertama, pola pernyataan menggunakan skala likert dengan lima 

skala respons  kualitatif yaitu sangat setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Respons responden pada setiap 

pernyataan berskala likert tersebut berupa satu pilihan skala dari lima skala Likert 

yang tersedia untuk masing pernyataan. Jika respons responden adalah Sangat 

Setuju (SS) atau Setuju (S), maka kemudian dilanjutkan pada pertanyaan pola 

kedua pada kuesioner. Pada pola kedua ini adalah berupa pertanyaan semi terbuka 
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yang bersesuaian dari masing-masing respons pernyataan bersekala Likert disertai 

penggalian (probing) yang dilakukan peneliti kepada responden. Dengan 

menerapkan kedua pola ini diharapkan diperoleh gambaran lebih lengkap secara 

kualitatif dan kuantiatif.   

Hasil temuan penelitian selengkapnya berdasarkan kuesioner penelitian 

disajikan berikut ini .  

III.1 Identitas Responden 

 Pada tahap awal perlu disajikan terlebih dahulu tentang identitas responden 

sebelum mendeskripsikan temuan data penelitian tentang literasi kesehatan pada 

penderita penyakit kronis TB Paru. Beberapa hal tentang identitas responden yaitu 

meliputi  nama, desa, puskesmas, dan kabupaten  tempat tinggal responden.  

III.2 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan 

kriteria yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, anggota keluarga, jumlah 

keluarga yang menjadi tanggungan, pendidikan formal dan pekerjaan utama 

responden.  

III.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 Pada tabel ini menunjukkan karekteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin responden penderita penyakit kronis TB Paru. Berikut ini merupakan 

tabel distribusi frekuensi jenis kelamin penderita penyakit kronis TB Paru : 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin 
Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 61 61 

Perempuan 39 39 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.1 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa data mengenai jumlah sampel 

penelitian yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 
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Penelitian ini mengungkapkan bahwa Mayoritas reponden penelitian ini berjenis 

kelamin laki-laki sebesar 61 reponden (61%). Sedangkan responden berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 39 responden (39%). Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa dalam penelitian ini responden penderita penyakit kronis TB 

Paru berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pada responden berjenis 

kelamin perempuan.  

III.2.2 Usia Responden 

Pada bagian usia responden ini, disajikan data berupa tabel distribusi 

frekuensi yang menunjukkan karakteristik penderita penyakit kronis TB Paru di 

Kabupaten Sumenep berdasarkan usia responden. Telah diketahui bahwa usia 

responden berada pada kisaran antara paling muda usia 12 tahun hingga tertua 

lebih dari 65 tahun. Berikut ini selengkapnya tabel distribusi frekuensinya :  

Tabel 3.2 Usia Responden 

Usia Responden (tahun) 
Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

12 – 25 Tahun 17 17 

26 – 45 Tahun 41 41 

46 – 65 Tahun 39 39 

>65 Tahun 3 3 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.2 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, menunjukkan kelompok usia penderita 

penyakit kronis TB Paru yang menjadi sampel penelitian. Peneliti melakukan 

pengelompokan ini bertujuan agar memudahkan dalam pengolahan dan analisis  

data. Pada tabel ini menunjukkan bahwa usia penderita penyakit kronis TB Paru  

sebagian terbesar yaitu 41 responden (41%) adalah dalam kelompok usia dewasa 

awal hingga dewasa akhir yaitu 26-45 tahun. Sementara itu kelompok lansia awal 

hingga lansia akhir pada usia 46-65 tahun sebanyak 39 responden (39%). 

Sedangkan kelompok usia remaja awal hingga remaja akhir pada usia 12-25 tahun 
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didapat 17 responden (17%). Untuk kelompok lansia lanjut dengan usia >65 tahun 

hanya didapatkan 3 responden (3%).  

III.2.3 Agama Responden   

Pada bagian ini disajikan data berupa tabel distribusi frekuensi tentang 

karakterisik penderita penyakit kronis TB Paru, berdasarkan agama responden.   

Tabel 3.3 Agama 

Agama 
Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Islam 100 100 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.3 

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa seluruh 100 responden (100%) 

penderita penyakit kronis TB Paru adalah beragama islam.   

III.2.4 Anggota Keluarga Responden  
  Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang 

menunjukkan mengenai anggota keluarga yang serumah dengan responden. 

berikut tabel distribusi frekuensinya : 

Tabel 3.4 Anggota Keluarga  

Anggota Keluarga 

(orang) 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

4 Anggota Keluarga 55 55 

>4 Anggota Keluarga 45 45 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No. 4 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa anggota keluarga 

serumah dengan responden yang terdiri atas 4 anggota keluarga berjumlah 55 

responden (55%). Sedangkan responden yang memiliki jumlah anggota keluarga 

lebih dari 4 anggota keluarga serumah menunjukkan gambaran sedikit berbeda 

yaitu berjumlah 45 responden (45%).   
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III.2.5 Tanggungan Responden  

 Pada bagian ini digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

mengenai tanggungan responden. Di bawah ini adalah tabel distribusi 

frekuensinya :  

Tabel 3.5 Tanggungan Responden 

Jumlah Tanggungan responden 

(orang) 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

3 Orang Tanggungan 60 60 

>3 Orang Tanggungan 4 4 

Tidak Ada Tanggungan 36 36 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.5 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 60 

(60%) responden memiliki tanggungan dalam keluarganya sebanyak 3 orang 

tanggungan.  Sedangkan responden yang memiliki tanggungan dalam keluarganya 

lebih dari 3 orang hanya berjumlah 4 responden (4%). Sementara iitu responden 

yang tidak memikiki tanggungan dalam keluarganya jumlahnya cukup besar yaitu  

36 responden (36%).  Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60%) 

penderita penyakit kronis TB paru memiliki beban tanggungan ekonomi keluarga 

yang cukup tinggi. 

III.2.6 Pendidikan Formal Responden  

 Pada bagian ini pendidikan formal responden disajikan data dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan mengenai pendidikan formal terakhir 

yang berhasil dicapai responden. Berikut ini gambaran tabel distribusi 

frekuensinya :  
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Tabel 3.6 Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Formal 
Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

SD/sederajat 31 31 

SMP/sederajat 16 16 

SMA/sederajat 15 15 

S1/Diploma 1 1 

 Tidak sekolah 37 37 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.6 

 
Berdasarkan tabel 3.6 di atas, dapat dilihat gambaran secara jelas mengenai 

tingkat pendidikan terakhir responden. Hasilnya menunjukkan tingkat pendidikan 

yang cukup bervariasi. Mayoritas, sejumlah 68 responden (68%) pendidikannya 

masih sangat rendah yaitu hanya menempuh pendidikan dasar. Responden  tidak 

sekolah berjumlah 37 responden (37%), dan  responden dengan tingkat 

pendidikan SD atau sederajat  berjumlah 31 responden (31%). Sedangkan 

responden yang sempat menempuh pendidikan menengah  sebesar 31 responden 

(31%) masing - masing dapat dirinci responden lulus Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)  16 responden (16%), sementara responden lulus Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sebanyak 15 responden (15%). Sedangkan responden yang lulus 

pendidikan tinggi jenjang S1 sangat kecil, hanya 1 responden (1%). 

III.2.7 Pekerjaan Utama Responden 

 Pada bagian ini pekerjaan utama responden datanya disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut.  
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Tabel 3.7 Pekerjaan Utama Responden 

Pekerjaan Utama Responden 
Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Petani 
65 65 

Wiraswasta 31 31 

PNS 1 1 

 Nelayan 3 3 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No. 7 

Pada tabel 3.7 di atas, dapat dilihat gambaran mengenai pekejaan utama 

responden. Proporsi paling dominan pekerjaan utama responden adalah sebagai 

petani adalah sebesar 65 responden (65%). Diikuti oleh  responden yang memiliki 

pekerjaan utama sebagai wiraswasta  menempati proporsi kedua tertinggi adalah 

sebanya 31 responden (31%). Responden yang menjadi Nelayan dan Pegawai 

Negeri (PNS) adalah sangat kecil proporsinya  yaitu masing sebanyak 3 responden 

(3%) dengan pekerjaan utama nelayan dan  PNS sebanyak 1 responden (1%).  

III.3 Literasi Kesehatan  

 Temuan data hasil penelitian berikut ini memaparkan tentang literasi 

kesehatan responden yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan responden 

terpilih. Termuan data di sini untuk memberikan gambaran jawaban terhadap 

rumusan masalah. Rumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana gambaran literasi kesehatan pada penderita penyakit kronis 

TB Paru di Kabupaten Sumenep”.  

 Untuk memberikan gambaran tentang Literasi kesehatan di Kabupaten 

Sumenep peneliti menyajikan hasil temuan penelitian pada tabel 3.8 sampai 

dengan tabel 3.19. Literasi Kesehatan yang  diadopsi dalam penelitian ini adalah 
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dilihat dari dua sisi. Pertama, Literasi bahan cetak terkait kesehatan. Kedua  

literasi oral terkait kesehatan.  

 Pada tabel 3.8 sampai dengan  tabel 3.13 berikut ini disajikan temuan data 

penelitian yang menunjukkan tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan. 

III.3.1 Tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan 

 Tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan pada penelitian ini memiliki 

makna kemampuan responden memahami pesan pada bahan cetak dalam bentuk 

tulisan menggunakan media cetak dengan pesan pendidikan kesehatan yang biasa 

digunakan dalam Program penanggulangan Penyakit kronis TB Paru. 

Tabel 3.8 Gejala yang Perlu di pahami 

Gejala penyakit 
Kronis TB Paru perlu 

dipahami 

Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 10 10 

Setuju (S) 54 54 

Tidak Setuju (TS) 36 36 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No. 8 

Tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan dalam penelitian ini diukur 

melalui pernyataan. Pertnyataan yang pertama mengenai gejala penyakit kronis 

TB Paru perlu dipahami. Berdasarkan tabel 3.8 di atas tentang gejala penyakit 

kronis TB Paru yang perlu dipahami responden menunjukkan bahwa mayoritas 

responden 64 responden (64%) menyatakan setuju bahwa gejala penyakit kronis 

TB paru perlu dipahami. Sedangkan 36 responden (36%) menyatakan tidak setuju 

gejala penyakit kronis TB Paru dipahami. Dan hanya 10 (10%) respoden 

menyatakan sangat setuju bahwa gejala penyakit kronis TB paru perlu dipahami. 

 

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

III-9 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

 

 

Tabel 3.9 Cara Minum Obat dengan Benar  

Minum obat penyakit Kronis TB 
Paru dengan benar secara 

teratur menurut resep 

Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 10 10 

Setuju (S) 54 54 

Tidak Setuju (TS) 36 36 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.9 

Pernyataan yang kedua adalah mengenai minum obat penyakit kronis TB 

Paru dengan benar secara teratur menurut resep. Berdasarkan tabel 3.9 di atas 

tentang minum obat penyakit kronis TB Paru dengan benar secara teratur menurut 

resep, menggambarkan bahwa mayoritas 64 responden (64%) menyatakan setuju 

hanya 36responden (36%) yang menyatakan tidak setuju minum obat penyakit 

kronis TB paru dengan benar secara teratur menurut resep. Dan hanya 10 (10%) 

respoden menyatakan sangat setuju tentang minum obat penyakit kronis TB Paru 

dengan benar secara teratur menurut resep. 

Berikutnya pada tabel 3.10 di sajikan data literasi bahan cetak terkait 

kesehatan tentang memahami dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di 

keluarga yang dilakukan oleh responden : 

Tabel 3.10 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Memahami dan menerapkan 
perilaku hidup bersih dan sehat di 

keluarga 

Frekuensi  

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 10 10 

Setuju (S) 54 54 

Tidak Setuju (TS) 36 36 
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Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.10 

Pertnyataan yang ketiga mengenai memahami dan menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat di keluarga. Berdasarkan tabel 3.10 di atas menjelaskan  

bahwa mayoritas responden 64 responden (64%) menyatakan setuju, Sedangkan 

36 responden (36%)  memberikan respons pernyataan tidak setuju memahami dan 

menerapkan hidup bersih dan sehat. Dan hanya 10 (10%) respoden menyatakan 

sangat setuju mengenai memahami dan menerapkan perilaku hidup bersih dan 

sehat di keluarga. 

Berikutnya pada tabel 3.11 di sajikan data tentang gejala penyakit kronis TB 

Paru yang dipahami dan rasakan responden : 

Tabel 3.11 Gejala yang di pahami dan rasakan 

Gejala Penyakit kronis TB Paru yang 
dipahami dan rasakan 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Batuk yang berlangsung lama lebih dari 2 
minggu 

2 2 62 62 36 36 100 100 

Batuk berdahak tebal, keruh dan kadang-

kadangberdarah 

2 2 54 54 44 44 
100 100 

Demam ringan terkadang menggigil 2 2 54 54 44 44 100 100 

Sesak nafas 2 2 17 17 81 81 100 100 

Nafsu makan berkurang 2 2 18 18 80 80 100 100 

Berat badan menurun 
2 2 18 18 80 80 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.11 

Tabel  3.11 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan 

gejala penyakit kronis TB Paru yaitu batuk yang berlangsung lama lebih dari 2 
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minggu dengan frekuensi 62 responden (62%), kemudian responden juga 

merasakan gejala batuk berdahak tebal, keruh dan kadang-kadang berdarah 

dengan demam ringan terkadang menggigil dialami 54 responden (54%). 

Responden yang merasakan gejala Nafsu makan berkurang dan berat badan 

menurun direspons sebanyak 18 responden (18%). Sementara itu responden  yang 

merasakan sesak nafas adalah 17 responden (17%). Sedangkan hanya 2 responden 

yang memberikan penjelasan yang benar benar sesuai dengan flayer atau buku 

pedoman yang sudah disediakan oleh petugas kesehatan puskesmas.   

Berikutnya pada tabel 3.12 disajikan data tentang minum obat penyakit 

kronis TB Paru yang dilakukan responden : 

Tabel 3.12 Cara Minum obat dengan benar  

Cara Minum obat penyakit kronis TB Paru 
dengan benar secara teratur menurut resep 

yang dipahami dan dilakukan 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Minum obat secara teratur selama 6 bulan terus 
menerus   

16 16 48 48 36 36 100 100 

Minum obat setiap hari kurang 6 bulan 0 0 0 0 0 0 100 100 

Minum oabat setiap hari kurang dari 6 bulan  0 0 0 0 0 0 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.12 

Berdasarkan tabel 3.12 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden 63 

responden (63%) menyatakan  minum obat dengan benar secara teratur menurut 

resep adalah selama 6 bulan terus menerus. Dan 16 responden saja yang dapat 

memaparkan dengan jelas tentang cara minum obat yaitu minum obat secara 

teratur selama 6 bulan terus menerus tanpa putus.   

Berdasarkan hasil penggalian (probing) dengan salah satu penderita yang 

menjadi responden,  menjelaskan bahwa pada saat awal periksa penyakit kronis 

TB parunya ke Puskesmas telah ditunjukkan bahan cetak terkait kesehatan oleh  

petugas kesehatan agar minum obat TB Paru selama 6 bulan secara teratur tanpa 

putus agar sembuh. Apabila minum obantnya ada putus dan tidak teratur maka 

penderita penyakit kronis TB Paru  diharuskan mengulang minum obat dari tahap 
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awal. Hal ini berakibat makin lamanya waktur pengobatan dan penyakitnya 

berpotensi menular kepada  orang lain karena belum dinyatakan sembuh. Berikut 

ini pernyataan yang dikemukakan responden kepada peneliti saat wawancara. 

“…Ampon ètodhuwi nalèka penyuluhan sareng petugas kasèhadhân puskesmas 
mbak, ca’èpon nedḍ hâ obhât kodhu jhâ’ cokbâ saabiddhâ 6 bulân tor ta’ 
kèngèng pegghâ’, amarghâ manabi pegghâ’ ḍ âlem pangobâdhân sè saabiddhâ 
6 bulân ka’ ḍ into kodhu ngulang nedḍ hâ obhât ḍ âri aḍ â’ pole, manabi 
panyakèt ta’ kèngèng saè ka’ ḍ into bisa alat-lat ḍ â’ orèng laèn…” (Madura) 

“… sudah ditunjukkan saat penyuluhan oleh petugas kesehatan puskesmas mbak. 
Katanya minum obat harus teratur selama 6 bulan tidak boleh putus. Karena 
kalau putus dalam pengobatan sebelum 6 bulan, harus mengulang minum obat  
dari awal lagi. jika penyakit tidak sembuh tetap dapat menularkan kepada  
orang lain. …”. (R.20) 

Berikutnya pada tabel 3.13 di sajikan data tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat di keluarga yang dilakukan oleh responden : 

Tabel 3.13 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Hidup bersih dan sehat 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan 

sabun   1 1 63 63 36 36 100 100 

Tidak meludah dan membuang dahak di 

sembarang tempat  0 0 56 56 44 44 100 100 

Anggota keluarga tidak ada yang merokok  
0 0 56 56 44 44 100 100 

Lain-lain   0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.13 

Berdasarkan tabel 3.13 di atas menunjukkan gambaran respons responden 

yang bervariasi. Pada tabel ini menjelaskan bahwa mayoritas responden 63 (63%) 

mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan sabun. Sementara itu proporsi yang 

lebih rendah namun masih mayoritas responden 56 (56%) mengaku tidak meludah 

dan membuang dahak di sembarang tempat. Dengan hasil yang sama 56 (56%) 

responden menyatakan anggota keluarganya tidak ada yang merokok.  

Berdasarkan hasil penggalian (probing) dengan salah seorang penderita 

yang menjadi responden penelitian, dipahami bahwa pola hidup bersih dan sehat 
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dirasakan penting untuk dilakukan sehari-hari dalam kehidupan keluarga antara 

lain dengan Mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan sabun, tapi untuk 

perilaku agar anggota keluarga tidak ada yang merokok, dianggap perilaku paling 

sulit diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Pada saat 

memeriksakan ke Puskesmas, petugas kesehatan puskesmas memberitahu agar 

tidak meludah dan membuang dahak di sembarang tempat, agar penyakitnya tidak 

menular kepada orang lain dalam keluarga dekat. Pernyataan responden yang 

sempat dinyatakan kepada peneliti adalah sebagai berikut.  

“…Kauula lakar sabelunna sakek ampon ajaga kabersean compok 
mbak…polana kabersiyan nengka parlo. Petugas puskesmas jugan apareng 
oneng ca’epon tak kengeng acopa ban-saromban amarga panyakedda kaula 
nolar mbak… tape manabi anggota keluarga garuwa ta’ olle arokok malarat… 
polana arokokna garuwa ampon daddi kabiasa’an e disa ka’dhinto. Manabi 
mandi sareng abecco tanag ngangguy sabun ampon biasa elakone edurmas 
sareng aeng berse dheri somor” (Madura) 

“…saya memang sebelum sakit sudah menjaga kebersihan mbak di rumah. Kan  
kebersihan itu penting. Petugas Puskesmas juga memberitahu katany..tidak 
boleh meludah  sembarangan karena kan. Penyakit saya menular mbak…tapi 
kalau anggota keluarga itu tidak boleh ada yang merokok itu sulit ….karena 
merokok sudah menjadi kebiasaan banyak orang di desa ini. Soal mandi dan 
tangan pakai sabun itu sudah biasa dilakukan pakai air bersih dari sumur”. 
(R.20) 

III.3.2 Tingkat literasi oral Terkait Kesehatan 

 Tingkat literasi oral terkait kesehatan yang dimaksudkan pada penelitian 

ini adalah kemampuan responden berinteraksi secara oral dengan orang lain 

termasuk petugas kesehatan dalam memahami pesan dari orang lain untuk 

mendukung kesembuhan responden dari penyakit kronis TB Paru. Tingkat 

Literasi oral ini yang ditanyakan dalam bentuk pernyataan meliputi pernyataan 

tentang pesan berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru yang perlu disampaikan 

kepada keluarga dekat, pesan yang kurang dimengerti saat penyuluhan penyakit 

kronis TB Paru di tanyakan kepada petugas kesehatan puskesmas dan semua 

pesan yang disampaikan petugas kesehatan puskesmas saat penyuluhan penyakit 

kronis TB Paru perlu dipahami. 

Berikut ini disajikan tabel 3.14 tentang pesan yang berkaitan dengan TB 
Paru : 
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Tabel 3.14 Pentingnya sosialisasi TB Paru pada keluarga dekat 

Pesan  berkaitan dengan 
penyakit kronis TB Paru 

perlu disampaikan kepada 
keluarga dekat 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 25 25 

Setuju  (S) 67 67 

Tidak Setuju (TS) 8 8 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.14 

Tingkat literasi oral terkait kesehatan dalam penelitian ini diukur melalui 

pernyataan. Pertnyataan pertama mengenai pesan berkaitan dengan penyakit 

kronis TB Paru perlu disampaikan kepada keluarga dekat. Berdasarkan tabel 3.14 

di atas tentang pesan berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru  perlu 

disampaikan kepada keluarga dekat memperlihatkan bahwa sebagaian besar 67 

responden (67%)  responden menyatakan setuju, dan 25 responden (25%) yang 

menyatakan sangat setuju , serta hanya 8 (8%) yang menyatakan tidak setuju 

pesan berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru perlu disampaikan kepada 

keluarga dekat.  

Berikutnya pada tabel 3.15 di sajikan data tentang pesan yang kurang 

dimengerti saat penyuluhan penyakit kronis TB Paru yang dilakukan oleh 

responden : 
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Tabel 3.15 Penjelasan Lanjutan Penyakit TB Paru dari petugas 
Puskesmas 

Pesan yang kurang 
dimengerti saat penyuluhan  
penyakit Kronis TB Paru di 

tanyakan kepada petugas 
kesehatan Puskesmas 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 17 17 

Setuju (S) 67 67 

Tidak Setuju (TS) 16 16 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.15 

Pernyataan yang kedua mengenai pesan yang kurang dimengerti saat 

penyuluhan penyakit kronis TB Paru perlu ditanyakan kepada petugas kesehatan 

Puskesmas. Berdasarkan tabel 3.15 di atas tentang pesan yang kurang dimengerti 

saat penyuluhan penyakit kronis TB Paru perlu ditanyakan kepada petugas 

kesehatan Puskesmas, menunjukkan bahwa mayoritas 67 responden (67%).  

menyatakan setuju. Dengan gambaran yang hampir sama yaitu 17 responden 

(17%) responden menyatakan sangat setuju untuk pesan yang kurang dimengerti 

saat penyuluhan penyakit TB Paru oleh petugas kesehatan puskesmas. 16 

responden (16%) menyatakan tidak setuju untuk menanyakan pesan yang kurang 

dimengerti saat penyuluhan penyakit TB Paru oleh  petugas kesehatan puskesmas.   

Berikutnya pada tabel 3.16 di sajikan data tentang temuan hasil penelitian 

tentang semua pesan yang disampaikan petugas kesehatan Puskesmas saat 

penyuluhan penyakit TB paru perlu dipahami responden : 
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Tabel 3.16 Pemahaman Pesan yang Diberikan Petugas Puskesmas 

Semua Pesan yang 
disampaikan petugas 

kesehatan puskesmas saat 
penyuluhan penyakit Kronis 

TB Paru  perlu dipahami 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 28 28 

Setuju (S) 67 67 

Tidak Setuju (TS) 5 5 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.16 

Pernyataan yang ketiga mengenai semua pesan yang disampaikan petugas 

kesehatan puskesmas saat penyuluhan penyakit kronis TB Paru perlu dipahami. 

Berdasarkan tabel 3.16 di menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan 67 responden (67%), dan responden yang menyatakan 

sangat setuju 28 (28%), Hanya 5 responden (5%) yang memberikan pernyataan 

tidak setuju bahwa semua pesan yang disampaikan petugas kesehatan puskesmas 

saat penyuluhan penyakit TB kronis TB Paru diperlu dipahami. 

Berikutnya pada tabel 3.17 di sajikan data temuan hasil penelitian pada  

pertanyaan tentang pesan berkaitan dengan penyakit kronis TB paru perlu 

disampaikan kepada keluarga dekat responden : 
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Tabel 3.17 Pesan yang disampaikan kepada keluarga dekat 

Pesan perlu disampaikan kepada keluarga 
dekat 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Gejala penyakit kronis TB Paru   52 52 21 21 27 27 100 100 

Cara mencegah penularan penyakit kronis TB 

Paru  
52 52 14  14  34 34 100 100 

Cara minum obat penyakit kronis TB Paru   52 52 30 30 18 18 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.17 

Berdasarkan tabel 3.17 di atas menunjukkan bahwa pesan berkaitan dengan 

penyakit TB paru perlu di sampaikan pada keluarga dekat gambarannya sebagai 

berikut. 52 responden (52 %) sangat paham tentang cara minum obat penyakit 

kronis TB paru. Sementara itu 52 responden (52%) beranggapan bahwa gejala 

penyakit kronis TB Paru dan 52  responden (52 %) responden menganggap bahwa 

cara mencegah penularan penyalit TB Paru yang perlu disampaikan kepada 

keluarga dekat. 

Berdasarkan hasil penggalian (probing), salah seorang penderita yang 

menjadi responden, menjelaskan bahwa setelah mendapatkan penjelasan secara 

oral dari petugas kesehatan puskesmas, responden sudah memahami hal yang 

paling menonjol dipahami terutama tentang cara minum obat, dibanding pesan 

tentang gejala dan cara pencegahan penyakit kronis TB Paru untuk disampaikan 

kepada keluarga dekat. Kutipan berikut ini disampaikan responden kepada peneliti  

 
“…Kaula eparenge oneng sareng petugas kesehatan ja’ kaula sakek TB 

Paru. kan panyakek geneka nolar kan mbak… kaula eparenge oneng 
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jugan carana nginom obad se teratur ma’le lekkas bares… 
mbak…”(Madura) 

“…saya diberi penjelasan oleh petugas kesehatan bahwa saya sakit TB 
Paru. Kan penyakit itu menular mbak... Saya juga diberitahu tahu 
tentang cara minum obat  teratur agar sembuh … mbak …” (R.46)  

Berikutnya pada tabel 3.18 di sajikan data tentang pesan yang kurang 

dimengerti saat penyuluhan penyakit kronis TB Paru untuk ditanyakan kepada 

petugas kesehatan puskesmas oleh responden : 

Tabel 3.18 Pesan yang kurang dimengerti 

Pesan yang kurang dimengerti saat 

penyuluhan perlu ditanyakan kepada 

petugas puskesmas  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Cara minum obat penyakit kronis TB Paru    40 40 22 22 38 38 
100 100 

Cara mencegah penularan penyakit kronis TB 

Paru  

40 40 26 26 34 34 
100 100 

Makanan sehat bergizi   40 40 5 5 55 55 
100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.18 

Berdasarkan tabel 3.18 di atas menunjukkan bahwa pesan yang kurang 

dimengerti saat penyuluhan penyakit kronis TB Paru yang ditanyakan pada 

petugas kesehatan puskesmas yaitu cara minum obat penyakit kronis TB Paru 

dengan 22 responden (22%). Kemudian 26 responden (26%)  tentang cara 

mencegah penularan penyakit kronis TB paru dan 5 responden (5%) tentang 

makanan sehat bergizi merupakan pesan yang kurang dimengerti saat penyuluhan 

penyakit kronis TB Paru yang ditanyakan pada petugas kesehatan puskesmas. Dan 

40 responden (40%) mampu memberikan penjelasan sesuai dengan flayr yang 

telah di sediakan oleh petugas kesehatan yaitu tentang cara minum obat penyakit 

kronis TB Paru, cara mencegah penularan penyakit kronis TB paru, dan makanan 
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sehat bergizi merupakan pesan yang kurang dimengerti saat penyuluhan penyakit 

kronis TB Paru yang ditanyakan pada petugas kesehatan puskesmas 

Berdasarkan hasil penggalian (probing) pada salah seorang  penderita yang 

menjadi responden, bahwa pada saat penyuluhan, petugas kesehatan puskesmas 

dijelaskan tentang cara minum obat penyakit kronis TB Paru. Berikut ini 

kutipannya.  

“…Dhân kaulâ atanya bâkto penyuluhan neng puskesmas sabâb dhân kaulâ 
korang ngartè cara èpon nedḍ hâ obhât sopajâ panyakèt dhân kaulâ bisa saè …” 
(Madura) 

“…saya bertanya waktu penyuluhan di puskesmas, karena saya kurang 
memahami cara minum obatnya agar penyakit saya sembuh …” (R.46) 

 Berikutnya pada tabel 3.19 disajikan data tentang pesan yang diberikan 

petugas kesehatan pusksemas perlu dipahami oleh responden : 

Tabel 3.19 Pesan yang disampaikan perlu dipahami 
Pesan yang diberikan petugas kesehatan 

puskesmas yang perlu dipahami 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Cara mencegah penularan penyakit kronis TB 

Paru 40 40 22 22 38 38 100 100 

Cara minum obat penyakit kronis TB Paru    
40 40 26 26 34 34 100 100 

Makanan sehat bergizi   
40 40 5 5 55 55 100 100 

Lain-lain   0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.19 

Berdasarkan tabel 3.19 di atas menunjukkan bahwa pesan yang 

disampaikan perlu dipahami oleh responden yaitu paling besar proporsinya adalah 

tentang cara minum obat penyakit kronis TB Paru yaitu 22 responden (22%). 

Sedangkan cara mencegah penularan penyakit kronis TB paru dan Makanan sehat 

bergizi masing-masing 26 responden (26%) dan 5 responden (5%). Dan 40 

responden (40%) dapat menjelaskan pesan yang diberikan petugas kesehatan 

pusksmas yang perlu dipahami yaitu cara minum obat penyakit kronis TB Paru, 

cara mencegah penularan penyakit kronis TB paru, dan Makanan sehat bergizi. 
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III.4 Kapasitas Individu  

 Penelitian ini mengungkap tentang kapasitas individu. Temuan data 

berikut ini memaparkan tentang kapasitas individu responden terutama hal yang 

berhubungan dengan kefasihan membaca dan  pengetahuan yang diperoleh pada 

masa lalu. Dari gambaran kedua hal tersebut, kemudian peneliti memaparkan 

temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

tentang bagaimana gambaran keterkaitan kapasitas individu dengan literasi 

kesehatan pada penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep. 

temuan hasil penelitian ini di sajikan pada tabel 3.20 sampai dengan tabel 3.29. 

III.4.1 Kefasihan Membaca 

  Kefasihan membaca dalam penelitian ini digambarkan dengan 2 kategori 

keterampilan pokok. Pertama, pertama kapasitas membaca dan memahami teks 

bahan cetak. Kedua, kapasitas individu dalam memahami informasi dalam bentuk 

angka. Kefasihan membaca pada penelitian ini dikaji berdasarkan dua pendekatan  

utama yang dicantumkan pada kuesioner. Pertama kefasihan membaca bahan 

bacaan pesan tentang penyakit kronis TB Paru. Kedua, kefasihan membaca 

pemahaman cara minum obat penyakit kronis TB Paru.  

Berikut ini disajikan tabel 3.20 tentang pernyataan membaca pesan yang 

berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru perlu dilakukan : 

Tabel 3.20 Membaca Pesan terkait Penyakit Kronis TB Paru  

Membaca pesan yang 
berkaitan dengan penyakit 

kronis TB Paru perlu 
dilakukan 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 7 7 

Setuju (S) 50 50 

Tidak Setuju (TS) 43 43 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.20 
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Kefasihan membaca dalam penelitian ini diukur melalui respons responden 

yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan yang pertama yang 

ditanyakan peneliti melalui wawancara mengenai membaca pesan yang berkaitan 

dengan penyakit kronis TB Paru perlu dilakukan. Berdasarkan tabel 3.20 di atas 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju dengan 50 

responden (50%). Sedangkan 43 responden (43%) memberikan pernyataan tidak 

setuju. Dan 7 responden (7%) memberikan pernyataan sangat setuju  

Berikutnya pada tabel 3.21 di sajikan data tentang memahami cara minum 

obat penyakit kronis TB Paru : 

Tabel 3.21 Pemahaman Terhadap Cara Minum Obat  

Memahami cara minum 
obat penyakit kronis TB 

Paru dengan benar 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 4 4 

Setuju (S) 60 60 

Tidak Setuju (TS) 36 36 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.21 

Pernyataan yang kedua yang ditanyakan adalah mengenai memahami cara 

minum obat penyakit kronis TB Paru dengan benar. Berdasarkan tabel 3.21 di atas. 

menunjukkan bahwa proporsi terbanyak responden menyatakan setuju dengan 

respons 60 responden (60%). Hanya 36 responden (36%) menyatakan tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.22 di sajikan data tentang bacaan yang berkaitan 

dengan TB Paru yang paling suka dibaca oleh responden : 
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Tabel 3.22 Bacaan tentang Penyakit Kronis TB paru   

Bacaan yang berkaitan dengan penyakit 

kronis TB Paru paling suka untuk dibaca 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Buku saku kader penanggulangan TB paru 2 2 2 2 96 96 100 100 

Leaflet TB Paru 2 2 12 12 86 86 100 100 

Flyer TB Paru 3 3 36 36 61 61 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.22 

 Berdasarkan tabel 3.22 di atas menunjukkan bahwa bacaan berkaitan 

dengan penyakit kronis TB Paru yang paling suka dibaca oleh responden yaitu 

media flyer TB Paru dengan 36 responden (36%), 3 responden (3%) mampu 

menjelaskan bacaan tetang penyakit TB Paru dengan flyer . Kemudian responden 

yang menunjukkan bahwa bacaan berkaitan dengan TB Paru yang paling suka 

dibaca yaitu leaflet TB Paru dengan 12 responden (12%), 2 responden (2%) 

mampu menjelaskan bacaan tentang penyakit TB Paru dengan leaflet. Dan 

responden yang menunjukkan bahwa bacaan berkaitan dengan TB Paru yang 

paling suka dibaca yaitu buku kader penanggulangan TB Paru dengan 2 responden 

(2%), 2 responden (2%) mampu menjelaskan bacaan tentang penyakit TB Paru 

dengan buku kader. Temuan data ini menggambarkan bahwa responden paling 

menyukai pada pesan menarik dan sederhana mudah dipahami untuk dibaca.  

Berdasarkan hasil penggalian (probing) pada salah seorang penderita, 

mengungkapkan bahwa responden lebih suka membaca pesan pada alat peraga 

flyer penyakit kronis TB Paru. Hal ini dikarenakan responden menganggap lebih 
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mudah dipahami dan menarik dengan adanya beberapa gambar. Petikan 

responnya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

“…kaula esoro maca enggi kaula mele nengka…(responden nodduk ka alat 
praga media flayer se esiapaghi sareng peneliti), amarga ka’dhinto kaula 
lekkas ngarte polana bada gambarra…”(Madura) 

“…kalau disuruh baca yah saya pilih yang ini ….(responden menunjuk 
pada alat peraga media  flyer yang disiapkan peneliti), kerena ini lebih 
menarik dan mudah dipahami dengan adanya  gambar…”(R.4) 

Berikutnya pada tabel 3.23 di sajikan data tentang cara minum obat 

penyakit kronis TB Paru oleh responden : 

Tabel 3.23 Cara Minum obat penyakit kronis TB Paru 

Melakukan Minum obat penyakit kronis TB 

Paru 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Minum obat secara teratur selama 6 bulan 4 4 60 60 36 36 100 100 

Minum obat setiap  hari kurang dari 6 bulan  0 0 0 0 100 100 100 100 

Minum obat setiap hari lebih dari 6 bulan 0 0 0 0 100 100 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.23 

 Berdasarkan tabel 3.23 di atas menunjukkan tentang cara minum obat 

penyakit kronis TB Paru yang dilakukan responden mayoritas 60 responden 

(60%) menjawab minum obat secara teratur selama 6 bulan. Dan 4 responden 

(4%) mampu menjelaskan cara untuk melakukan minum obat penyakit kronis TB 

Paru.  

Berdasarkan hasil penggalian (probing) pada  salah seorang penderita yang 

menjadi responden, dia menngatakan bahwa sebelumnya sudah di jelaskan oleh 
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petugas kesehatan puskesmas bahwa minum obat TB Paru secara teratur selama 6 

bulan. Apabila minumnya teratur akan cepat sembuh.   

 

 

 

 

“…Ampon lastarè èjelassaghi bâkto penyuluhan neng puskesmas, manabi 
nedḍ hâ obhât TB paru kodhu jhâ’ kantos cokba saabiddhâ 6 bulân sopajâ bisa 
saè, dhân kaulâ ampon atoro’ oca’ mbak amarghâ dhân kaulâ terro engghâlâ 
saè… (Madura) 

“…sudah pernah dijelaskan waktu penyuluhan di Puskesmas… kalau 
minum obat TB Paru harus teratur selama 6 bulan tanpa putus agar   
sembuh yaa.. saya patuh mbak karena saya ingin cepat 
sembuh.…”(R.54) 

III.4.2 Pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu 

 Pengetahuan yang diperoleh responden pada masa lalu menggambarkan 

pengetahuan responden pada informasi tentang penyakit kronis TB paru yang 

dideritanya. Pengetahuan ini diperoleh sebelum responden dinyatakan sakit 

menderita penyakit kronis TB Paru oleh petugas kesehatan. Pengetahuan yang 

diperoleh pada masa lalu dapat berupa pengetahuan sebelum dinyatakan sakit 

tentang penyakit kronis TB Paru, tentang penularan dan, tentang mengetahui cara 

minum obat penyakit kronis TB Paru. 

Pada tabel 3.24 di bawah ini disajikan temuan data hasil penelitian, tentang 

pengetahuan responden pasa masa lalu sebelum dinyatakan sakit penyakit kronis 

TB Paru : 

Tabel 3.24 Pengetahuan Penyakit Sebelum dinyatakan Sakit  

Sebelum dinyatakan 
sakit saya sudah 

mengetahui tentang 
penyakit Kronis TB 

Paru   

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 0 0 
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Setuju (S) 0 0 

Tidak Setuju (TS) 100 100 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.24 

 

 Berdasarkan tabel 3.24 di atas menunjukkan bahwa seluruh 100 responden 

(100%) menyatakan tidak setuju. Ini berarti bahwa seluruh responden tidak 

mendapat bekal pengetahuan masa lalu tentang penyakit kronis TB Paru sebelum 

dinyatakan sakit penyakit kronis TB Paru.  

Pada tabel 3.25 disajikan, respons pernyataan responden tentang 

pengetahuan masa lalu mengenai penularan penyakit kronis TB paru sebelum 

dinyatakan sakit penyakit kronis TB Paru : 

 Tabel 3.25 Pengetahuan penularan penyakit kronis TB Paru sebelum 
dinyakatan sakit  

Sebelum dinyatakan sakit 
saya sudah mengetahui 

cara penularan penyakit 
Kronis TB Paru 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 0 0 

Setuju (S) 0 0 

Tidak Setuju (TS) 100 100 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.25 

Berdasarkan tabel 3.25 di atas menunjukkan bahwa semua 100 responden 

dan 100% menyatakan tidak setuju yang berarti seluruh responden tidak 

mengatahui tentang penularan penyakit kronis TB Paru sebelu dinyatakan sakit 

oleh petugas kesehatan.  

Di bawah ini pada 3.26 disajikan tabel 3.26, temuan data hasil penelitian 

tentang pengetahuan cara pengobatan penyakit kronis TB Paru.  
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Tabel 3.26 Pengetahuan Cara Pengobatan Penyakit Kronis TB Paru 
Sebelum dinyatakan sakit  

Sebelum dinyatakan sakit saya 
sudah mengetahui Cara 

pengobatan penyakit Kronis 
TB Paru 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 0 0 

Setuju (S) 0 0 

Tidak Setuju (TS) 100 100 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.26 

Berdasarkan tabel 3.26 di atas menjelaskan bahwa 100 reponden (100 %) 

menyatakan tidak setuju sebelum dinyatakan sakit mengetahui cara pengobatan 

penyakit kronis TB Paru. Dengan demikian semua responden tidak mengetahui 

cara pengobatan penyakit kronis TB Paru   sebelum dinyatakan sakit oleh petugas 

kesehatan.  

Pada tabel 3.27 berikut ini disajikan, temuan hasil penelitian dari hasil 

wawancara menggunakan kuesioner dengan pertanyaan semi terbuka. Data pada 

tabel ini mengungkapkan pengetahuan yang diketahui responden tentang penyakit 

kronis TB Paru sebelum dinyatakan sakit.  

Tabel 3.27 Pengetahuan yang diketahui tentang penyakit kronis TB Paru 
Sebelum diketahui sakit 

Sebelum diketahui sakit Pengetahuan yang 

diketahui tentang penyakit kronis TB Paru  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 
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Gejala penyakit kronis TB Paru 0 0 0 0 0 0 100 100 

Cara penularan penyakit kronis TB Paru  0 0 0 0 0 0 100 100 

Cara Minum obat penyakit kronis TB Paru 0 0 0 0 0 0 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.27 

Berdasarkan tabel 3.27 di atas menunjukkan bahwa semua 100 responden 

(100 %) sama sekali tidak mengetahui tentang gejala penyakit, cara penularan, 

dan cara minum obat penyakit kronis TB Paru sebelum diketahui sakit oleh 

petugas kesehatan.  

Berikut ini disajikan pada tabel 3.28, mengenai pengetahuan responden  

tentang penularan penyakit kronis TB Paru sebelum diketahui sakit oleh petugas. 

Tabel 3.28 Pengetahuan tentang penularan penyakit kronis TB Paru 
sebelum diketahui sakit 

Sebelum diketahui sakit Pengetahuan tentang 

penularan penyakit kronis TB Paru  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Melalui percikan udara 0 0 0 0 0 0 100 100 

Melalui dahak  0 0 0 0 0 0 100 100 

Melalui kotak langsung dengan penderita 0 0 0 0 0 0 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.28 

Berdasarkan tabel 3.28 di atas menunjukkan bahwa semua 100 responden 

dan 100%. Menyatakan tidak setuju. Hal ini berarti bahwa seluruh responden 

tidak ada satu pun yang mengetahui tentang cara penularan melalui percikan udara, 

dahak, atau kontak langsung dengan penderita.  

Berikut ini disajikan tabel 3.29, pengetahuan tentang cara pengobatan 

penyakit kronis TB Paru sebelum diketahui sakit oleh petugas.kesehatan 
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Tabel 3.29 Pengetahuan tentang cara pengobatan sebelum diketahui 
sakit 

Sebelum diketahui sakit Pengetahuan 

tentang cara pengobatan penyakit kronis TB 

Paru  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Minum obat secara teratur selama 6 bulan 0 0 0 0 0 0 100 100 

Minum obat setiap  hari kurang dari 6 bulan  0 0 0 0 0 0 100 100 

Minum obat setiap hari lebih dari 6 bulan 0 0 0 0 0 0 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.29 

Berdasarkan tabel 3.29 di atas menunjukkan semua 100 responden 

(100 %) tidak mengetahui cara minum obat penyakit kronis TB Paru sebelum 

diketahui sakit oleh petugas kesehtann.  

III.5 Kultur individu dalam literasi kesehatan  

 Dalam paparan ini, peneliti mengkaji untuk mendapatkan gambaran 

tentang kultur individu dalam literasi kesehatan. Temuan data hasil penelitian ini 

memaparkan tentang kultur individu dalam literasi kesehatan. Kultur individu 

dalam literasi kesehatan di sini gali dengan mengungkap melalui dua hal utama. 

Pertama, pengetahuan baru yang diperoleh individu responden. Kedua, mengenai 

sikap positif dan perilaku untuk berubah.. Disamping itu pula peneliti dapat 

mengungkap keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan penderita penyakit 

kronis TB Paru.  
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Pengetahuan baru serta sikap positif dan perilaku untuk berubah. Yang 

akan disajikan pada tabel 3.30 sampai dengan tabel 3.45. 

 

 

 

III.5.1 Pengetahuan baru 

 Pengetahuan baru merupakan bekal awal untuk membentuk sikap dan 

perilaku. Pengetahuan baru yang di gali dalam penelitan ini ada dua hal yaitu 

pengetahuan baru tentang penyakit kronis TB Paru setelah periksa ke Puskesmas 

dan pengetahuan baru tentang manfaat mengetahui penyakit kronis TB Paru.  

Berikut ini disajiakan tabel 3.30, tentang pengetahuan baru tentang 

penyakit kronis kronis TB Paru  setelah periksa ke Puskesmas 

Tabel 3.30 Pengetahuan baru setelah periksa ke puskesmas  

Mengetahui tentang 
penyakit kronis TB Paru 

setelah periksa ke 
puskesmas 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 22 22 

Setuju (S) 75 75 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.30 

Pengetahuan baru dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. 

Pernyataan yang pertama mengenai pengetahuan baru tentang penyakit kronis TB 

Paru setelah periksa ke puskesmas. Berdasarkan tabel 3.30 di atas tentang 

pengetahuan baru penyakit kronis TB Paru setelah periksa ke puskesmas yang 

menunjukkan bahwa proporsi tervesar respobden 75 (75 %) setuju, 22 responden 
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(22%) menyatakan sangat setuju dan hanya 3 (3%) responden yang tidak setuju. 

Ini berarti bahwa sebagaian besar responden baru menegetahui penyakit kronis 

TB Paru yang dideritanya setelah periksa ke Puskesmas.  

Berikutnya pada tabel 3.31 di sajikan data tentang manfaat pengetahuan 

baru yang di peroleh dari puskesmas : 

 

 

Tabel 3.31 Pengetahuan baru yang bermanfaat  

Mengetahui tentang penyakit 
kronis TB Paru setelah periksa 

ke puskesmas bermanfaat 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 20 20 

Setuju (S) 75 75 

Tidak Setuju (TS) 5 5 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.31 

Pernyataan yang kedua mengenai Pengetahuan tentang penyakit kronis TB 

Paru yang di peroleh dari pusksesmas. Berdasarkan tabel 3.31 di atas mengenai 

Pengetahuan tentang penyakit kronis TB Paru yang di peroleh dari pusksesmas 

yang menunjukkan bahwa mayoritas 75 (75%), 20 (20%) menyatakan sangat 

setuju. dan hanya 5 (5%) responden menyatakan tidak setuju. Ini bermakna bahwa 

sebagia besar responden menyatakan mendapat manfaat dari pengetauan baru 

tentang penyakit krois TB Paru yag diepreeh dari periksa ke pUskesmas.   

Berikutnya pada tabel 3.32 di sajikan data tentang pengetahuan baru yang 

didapat saat periksa ke Puskesmas : 
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Tabel 3.32 Pengetahuan baru yang di dapat dari puskesmas 

Pengetahuan baru yang didapat saat periksa 

ke puskesmas  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Cara mencegah penularan penyakit kronis TB 

Paru  
15 15 49 49 36 36 100 100 

Cara minum obat dan pengobatan penyakit 

kronis TB Paru   
27 27 68 68 5 5 100 100 

Makan makanan sehat bergizi 16 16 42 42 42 42 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No.32 

Berdasarkan tabel 3.32 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan baru yang 

didapat saat periksa ke puskesmas yaitu berupa cara minum obat dan pengobatan 

penyakit kronis TB paru dirasakan oleh sebagian terbesar responden 68 (68%) 

mampu memberikan penjelasan tentang cara minum obat dan pengobatan 

penyakit TB paru yang didapat dari petugas kesehatan puskesmas sebagai 

pengetahuan baru 27 (27%), cara mencegah penularan penyakit kronis TB Paru 

direspon oleh 49 (49 %) mampu memberikan penjelasan tentang cara mencegah 

penularan penyakit kronis TB Paru yang didapat dari petugas kesehatan 

puskesmas sebagai pengetahuan baru 15 (15%) dan makan makanan bergizi 

direspon oleh 58 (58%) responden sebagai pengetahuan baru yang didapat saat 

periksa ke puskesmas, mampu memberikan penjelasan tentang cara mencegah 

penularan penyakit kronis TB Paru yang didapat dari petugas kesehatan 

puskesmas sebagai pengetahuan baru sebanyak 16 (16%) .  
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Berdasarkan hasil probing dengan salah seorang penderita yang menjadi 

rsponden, mengutarakan bahwa saat periksa ke Puskesmas banyak mendapatkan 

pengatahuan baru antara lain, responden mengerti cara minum obat dan 

pengobatan penyakit kronis TB paru agar menjadi sembuh, cara penularan 

penyakit kronis TB Paru kepada orang lain, sehinga lebih waspada agar tidak 

menular kepada keluarga dekat, bahkan sebagian juga memahami pentingnya 

makan makanan bergizi seperti susu untuk kesehatan tubuhnya.  

“….Dhân kaulâ bhuru onèng panyakèddhâ kaulâ nèka, salastarèna aparèksa ḍ â’ 
puskesmas. Kaulâ bisa ngartè cara èpon nedḍ hâ obhât, dhaddhi kaulâ atoro’ 
oca’ neddhâ obhât paru sopajâ kaulâ bisa saè, jhughân kaulâ sakonè’ bânnya’ 
bisa ngartè ngallèna otabâ alat-laddhâ panyakèt,,, mbak kaulâ samangkèn 
langkong ngastètè sopajâ panyakèt ka’ḍ into ta’ ngallè otabâna ta’ alat-lat dâ’ 
keluarga sè semma’. Ca’èpon petugas puskesmas kaulâ èpakon nedḍ hâ 
tedḍ hâ’ân sè bergizi paḍ âna susu… (Madura) 

 
“….saya baru mengetahui penyakit saya ini…setelah saya periksa ke 

puskesmas. Saya menjadi paham cara minum obat. jadi saya patuh 
minum obat paru agar saya sembuh, juga saya sedikit mengerti  
penularan penyakit .…mbak, saya sekarang lebih waspada  agar tidak 
menular ke keluarga dekat. Kata Petugas Puskesmas saya disuruh makan 
makanan bergizi seperti susu….”(R.11) 

Berikutnya pada tabel 3.33 di sajikan data tentang manfaat pengetahuan 

baru yang di peroleh dari puskesmas : 

Tabel 3.33 Pengetahuan baru yang bermanfaat dari puskesmas 

Pengetahuan baru yang bermanfaat saat 

periksa ke puskesmas 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Cara mencegah penularan penyakit kronis TB 

Paru  
10 10 54 54 36 36 100 100 

Cara minum obat dan pengobatan penyakit 

kronis TB Paru   
27 27 68 68 5 5 100 100 

Makan makanan sehat bergizi 5 5 37 37 58 58 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.33 

 Berdasarkan tabel 3.33 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan baru 

yang dianggap paling bermanfaat saat periksa ke puskesmas yaitu cara minum 
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obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru direspon oleh sebagaian besar 68 

(68%) responden. Cara  pencegahan penularan penyakit kronis TB Paru direspon 

54 (54%) responden. Kemudian makan makanan bergizi direspon bermanfaat oleh 

37 responden (37%). Sedangkan responden yang mampu menjelaskan tentang 

cara minum obat dan pengobantan penyakit kronis TB Paru 27 responden (27%), 

cara menjegah penularan penyakit kronis TB paru 10 responden (10%) dan hanya 

5 responden (5%) yang mempu menjelaskan makan makanan sehat bergizi.     

III.5.2 Sikap positif dan perilaku untuk berubah 

Sikap positif dan perilaku untuk berubah yang terdiri dari Sikap positif dan 

perilaku untuk berubah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah meliputi 

kesanggupan mematuhi untuk berobat secara teratur ke Puskesmas, penyakit 

kronis TB Paru dapat di sembuhkan dengan patuh minum obat TB Paru secara 

teratur, menyadari bahwa penyakit kronis TB Paru adalah penyakit menular 

kepada orang lain bukan penyakit akibat guna-guna, bersedia melakukan perilaku 

hidup bersih dan sehat sehari-hari di rumah untuk mencegah penyakit TB Paru, 

percaya pada dukun untuk penyembuhan penyakit kronis TB Paru, dan 

membutuhkan pengawas minum obat (PMO) penyakit kronis TB Paru. 

Berikut ini disajiakan tabel 3.34, tentang pernyataan kesanggupan 

mematuhi untuk berobat secara teratur ke puskesmas : 

Tabel 3.34 Kesanggupan berobat ke puskesmas 

Kesanggupan mematuhi untuk 
berobat secara teratur ke 

puskesmas 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 22 22 

Setuju (S) 75 75 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.34 
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Sikap positif dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. Pernyataan 

yang pertama adalah mengenai kesanggupan mematuhi untuk berobat secara 

teratur ke puskesmas. Berdasarkan tabel 3.34 di atas mengenai kesanggupan 

mematuhi untuk berobat secara teratur ke puskesmas, menunjukkan bahwa 

mayoritas responden menyatakan setuju direspon 75 responden (75%). 22 

responden (22%) menyatakan sangat setuju. Hanya 3 (3%) responden yang 

menyatakan tidak setuju.   

Berikutnya pada tabel 3.35 di sajikan data tentang penyakit kronis TB Paru 

dapat disembuhkan dengan patuh minum obat penyakit kronis TB Paru : 

Tabel 3.35 Patuh minum obat dapat menyembuhkan penyakit kronis 
TB Paru  

Penyakit  Kronis TB Paru dapat di 
sembuhkan dengan patuh minum 

obat Kronis TB Paru secara teratur 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 40 40 

Setuju (S) 57 57 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Total 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.35 

Sikap positif dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. Pernyataan 

yang kedua mengenai penyakit kronis TB Paru dapat di sembuhkan dengan patuh 

minum obat TB Paru secara teratur. Berdasarkan tabel 3.35 di atas mengenai 

penyakit kronis TB Paru dapat di sembuhkan dengan patuh minum obat TB Paru 

secara teratur direspon oleh hampir seluruh responden dengan menyatakan setuju 

sebesar 57 responden (57%).  Responden yang memberikan respon sangat setuju 

40 (40%) Sementara itu hanya sebagian kecil responden 3 (3%) menyatakan tidak 

setuju.   
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Berikutnya pada tabel 3.36 di sajikan data tentang menyadari bahwa 

penyakit kronis TB Paru adalah penyakit menular kepada orang lain dan bukan 

penyakit akibat guna-guna: 

 

 

 

 

Tabel 3.36 Kesadaran tetang penyakit kronis TB Paru  

Menyadari bahwa penyakit 
Kronis TB Paru adalah 

penyakit menular kepada 
orang lain dan bukan penyakit 

akibat guna-guna    

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 12 12 

Setuju (S) 74 74 

Tidak Setuju (TS) 14 14 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.36 

Sikap positif dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. Pernyataan 

yang ketiga yaitu menyadari bahwa penyakit kronis TB Paru adalah penyakit 

menular kepada orang lain dan bukan penyakit akibat guna-guna. Berdasarkan 

tabel 3.36 di atas menunjukkan bahwa responden yang menyadari bahwa penyakit 

kronis TB Paru adalah penyakit menular kepada orang lain dan bukan penyakit 

akibat guna-guna direspon oleh 74 (74%) responden  dengan  menyatakan setuju. 

12 reponden (12%) menyatakan sangat setuju. Sedangkan 14 (14%) responden 

menyatakan tidak setuju.    

Berikutnya pada tabel 3.37 di sajikan data tentang bersedia melakukan 

perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari di rumah: 
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Tabel 3.37 Perilaku hidup bersih dan sehat  

Bersedia melakukan perilaku hidup 
bersih dan sehat sehari-hari di rumah 
untuk mencegah penyakit Kronis TB 

Paru 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 28 28 

Setuju (S) 69 69 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.37 

Sikap positif dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. Pernyataan 

yang keempat yaitu bersedia melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-

hari di rumah untuk mencegah penyakit kronis TB Paru. Berdasarkan tabel 3.37 di 

atas, bersedia melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari di rumah 

untuk mencegah penyakit kronis TB Paru direspon oleh  mayoritas 69 responden 

(69%) responden menyatakan setuju. 28 responden (28%) menyatakan sangat 

setuju. Sedangkan 3 responden (3%) lainnya menyataan tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.38 di sajikan data tentang percaya pada dukun 

untuk penyembuhan penyakit kronis TB Paru : 
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Tabel 3.38 Kepercayaan dalam penyembuhan penyakit kronis TB Paru 

Percaya pada dukun untuk 
penyembuhan penyakit kronis 

TB Paru 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 2 2 

Setuju (S) 20 20 

Tidak Setuju (TS) 78 78 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.38 

Sikap positif dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. Pernyataan 

yang kelima yaitu percaya pada dukun untuk penyembuhan penyakit kronis TB 

Paru. Tabel  3.38 di atas, menunjukkan bahwa masih cukup tinggi yaitu 20 (20%)  

responden menyatakan percaya pada dukun untuk penyembuhan penyakit kronis 

TB Paru. dan hanya 2 responden (2%) yang menyatakan sangat setuju, Namun 

gambaran sikap yang sangat positif adalah sebagian besar responden 78 (78%) 

responden memberikan pernyataan tidak setuju kepada dukun untuk 

penyembuhan penyakit kronis TB Paru.   

Berikutnya pada tabel 3.39 di sajikan data tentang membutuhkan 

pendamping pengawas minum obat penyakit kronis TB Paru :  

Tabel 3.39 Pendamping pengawas minum obat (PMO) penyakit 
kronis TB Paru 

Membutuhkan pendamping 
pengawas minum obat (PMO) 

penyakit kronis TB Paru 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju (SS) 29 29 

Setuju (S) 68 68 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Total 100 100 
Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.39 
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Sikap positif lain dalam penelitian ini diukur melalui pernyataan. 

Pernyataan yang keenam yaitu membutuhkan pendamping pengawas minum obat 

(PMO) penyakit kronis TB Paru. Berdasarkan tabel 3.39 di atas, digambarkan 

bahwa hampir seluruh responden 97 (97%) menyatakan membutuhkan 

pendamping sebagai pengawas minum obat (PMO) penyakit kronis TB Paru 

dengan merepon setuju 68 responden (68%) dan sangat setuju 29 responden 

(29%). Hanya 3 (3%) responden yang menyatakan tidak setuju yang berarti tidak 

membutuhkan pengawas minum obat (PMO).    

Berikutnya pada tabel 3.40 di sajikan data tentang kesanggupan mematuhi 

untuk berobat secara teratur ke puskesmas : 

Tabel 3.40 Kesanggupan berobat ke puskesmas 

Kesanggupan mematuhi untuk 

berobat secara teratur ke 

puskesmas 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

2 kali setiap bulan   9 9 87 87 4 4 100 100 

1 kali setiap bulan   0 0 0 0 0 0 100 100 

2 bulan sekali  0 0 0 0 0 0 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No. 40 

 Berdasarkan tabel 3.40 di atas menunjukkan bahwa kesanggupan 

mematuhi untuk berobat secara teratur ke puskesmas direspon oleh hampir 

seluruh 87 (87%) reponden dengan menyatakan kesanggupan berobat teratur  2 

kali setiap bulan. Dan 9 responden (9%) memberikan penjelasan tentang 

kesanggupan untuk mematuhi berobat secara teratur ke puskesmas.  

Berdasarkan hasil probing dengan salah seorang penderita sebagai 

responden, dijelaskan bahwa jadwal untuk berobat ke puskesmas sudah di 

tentukan oleh petugas kesehatan Puskesmas, serta untuk pengambilan obat TB 

Paru nya.  
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“… Ampon bâḍ â jadwalla mbak,, ḍ âri petugas kasèhadhân puskesmas sè 

segghut èngghi dukalè sabulân èpakon abâli kaangghuy aparèksa ḍ â’ puskesmas 

tor kaangghuy ngala’ obhât TB paru…”(Madura) 

“…sudah ada jadwalnya mbak …dari petugas kesehatan Puskesmas yang 
rutin ya 2 kali sebulan disuruh kembali periksa ke puskesmas dan untuk 
sekaligus mengambil obat TB Paru…”(R.15) 

Berikutnya pada tabel 3.41 di sajikan data tentang cara minum obat 

penyakit kronis TB Paru :  

 

Tabel 3.41 Cara minum obat penyakit kronis TB Paru 

Cara minum obat penyakit kronis 

TB Paru yang benar 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Minum obat secara teratur selama 6 

bulan 
26 26 71 71 3 3 

100 100 

Minum obat setiap  hari kurang dari 

6 bulan  

0 0 0 0 0 0 
100 100 

Minum obat setiap hari lebih dari 6 

bulan 

0 0 0 0 0 0 
100 100 

Lain-lain   0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.41 

Berdasarkan tabel 3.41 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden 

minum obat secara teratur selama 6 bulan dengan frekuensi 71 (71%) responden. 

Dan 26 responden (26%) responden yang dapat menjelasakan cara minum obat 

penyakit kronis TB Paru yang benar menurut petugas keseahatan puskesamas. 

Hanya 3 (3%) responden yang minum obat penyakit kronis TB Paru tidak teratur.  

Berikutnya pada tabel 3.42 di sajikan data sikap tentang penyakit kronis 

TB Paru : 
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Tabel 3.42 Pengetahuan tentang penyakit kronis TB Paru 

Sikap tentang penyakit kronis TB 

Paru 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Penyakit kronis TB Paru adalah 

penyakit menular kepada orang lain 
11 11 75 75 14 14 100 100 

Penyakit kronis TB Paru adalah 

penyakit akibat guna-guna  

0  0 0  0 0 0 
100 100 

Penyakit kronis TB Paru adalah 

penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan  

0 0 0 0 0 0 

100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.42 

Berdasarkan tabel 3.42 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memilih bahwa penyakit kronis TB Paru adalah penyakit menular kepada orang 

lain dengan direspon oleh responden sebnyak 75 (75%) responden. Dan 11 

responden (11%) yang dapat menjelaskan sikap terhadap penyakit kronis TB Paru.  

Berikutnya pada tabel 3.43 di sajikan data tentang perilaku hidup bersih 

dan sehat yang dilakukan responden : 
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Tabel 3.43 Perilaku hidup bersih dan sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat 

yang dilakukan  

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Mandi dan cuci tangan memakai air 

bersih dan sabun 
20 20 64 64 20 20 100 100 

Tidak meludah dan membuang 

dahak di sembarang tempat  
3 3 76 76 24 24 100 100 

Anggota keluarga tidak ada yang 

merokok  
0 0 36 36 64 64 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.43 

Berdasarkan tabel 3.43 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 

84 (84%), yang terdiri dari 64 (64%) hanya paham sedangkan 20 (20%) dapat 

menjelaskan hidup bersih dan sehat dengan mandi dan cuci dengan air bersih dan 

sabun. Proporsi yang juga mayoritas menyatakan 79 (79%) responden berperilaku 

tidak meludah dan membuang dahak di sembarang tempat, hanya 36 (36%) suatu 

proporsi yang masih rendah menyatakan bahwa anggota keluarganya tidak ada 

yang merokok.   
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Berikutnya pada tabel 3.44 di sajikan data tentang hambatan penyembuhan 

dari penyakit kronis TB Paru : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.44 Kepercayaan dalam penyembuhan penyakit kronis TB Paru 

Percaya pada dukun untuk 

penyembuhan penyakit kronis 

TB Paru 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Dorongan  keluarga dekat    0 0 0 0 0 0 100 100 

Saran tetangga 0 0 0 0 0 0 100 100 

Pengobatan alternative  0 0 21 21 79 79 100 100 

Lain-lain 0 0 0 0 0 0 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.44 

Berdasarkan tabel 3.44 diatas menunjukkan bahwa hal yang paling 

menjadi hambatan dalam penyembuhan dari penyakit kronis TB paru adalah 

masih cukup tingginya Pengobatan alternative dengan respons sebesar 21 (21%) 

responden.   

Berdasarkan hasil probing dengan salah satu penderita, dia menjelaskan 

bahwa selain penderita berobat ke puskesmas, juga berobat ke duku untuk 

meminta air agar cepat sembuh, akan tetapi penderita juga berobat ke puskesmas 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

III-43 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

dengan minum obat yang dari puskesmas. Karena penyembuhannya lama 

akhirnya mengambil jalan untuk ke dukun meminta air.  

“…kaula nyoba’ atamba ka dukon da’ada’na. se abato’an ta’ dhuli baras. 
Salastarena apareksa ka puskesmas ban nginom obad se dari puskesmas kantos 
lima bulan lebbi… kaula pas ta’ abato’an pole padhana sabban. Kaula arassa 
lebbi nyaman dhari sabellunna. Katape obad se dhari puskesmas paggun e 
enom moso kaula…(Madura) 

“…saya mencoba berobat ke dukun pada awalnya, kemudian batuk saya 
tidak kunjung sembuh. Setelah periksa ke Puskesmas dan saya sudah 
minum obat dari Puskesmas sekitar lima bulan lebih,  saya sudah tidak 
batuk lagi seperti dahulu. Saya merasa lebih sehat….dari sebelumnya. 
Tapi obat yang dari puskesmas tetap saya minum …”(R.44) 

 

 

 Berikutnya pada tabel 3.45 di sajikan data tentang pengawas minum obat : 

Tabel 3.45 Pendamping pengawas minum obat (PMO) 

Pengawas minum obat (PMO) 

Sangat 
Paham 

Paham  
Tidak 
Paham 

Total 

(f) (%) (f) (%) (f) (%) (f) (%) 

Suami / Istri 30 30 30 30 40 40 100 100 

Anak 0 0 12 12 88 88 100 100 

Cucu 0 0 8 8 92 92 100 100 

Ibu 0 0 4 4 96 96 100 100 

Mandiri 0 0 3 3 97 97 100 100 

Keponakan 0 0 2 5 95 95 100 100 

Sepupu 0 0 5 5 95 95 100 100 

Kakak 0  3 3 97 97 100 100 

Sumber:Kuesioner Pertanyaan No.45 
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Berdasarkan tabel 3.45 di atas menunjukkan bahwa semua responden 

membutuhkan pengawas minum obat (PMO) dari keluarga dekan. Namun 

pengakuan responden tentang kebutuhan PMO ternyata sangat bervariasi. Proporsi 

terbanyak 30 (30%) responden menyatakan PMO yang dibutuhkan adalah suami 

atau istri dan 30 (30%) mampu menjelasakan pendamping pengawas minum obat 

sesuai dengan yang telah diberikan penjelasan oleh petugas kseshatan puskesmas. 

Kemudian 12 (12%) responden menyatakan memilih PMO adalah anak. Sebagian 

lainnya 8(8%) memilih cucu sebagai PMO. Sepupu   dipilih sebagai PMO oleh 5 

(5%) responden. Sedangkan responden yang memilih ibu sebagai PMO adalah 4 

(4%). Sementara kakak sebagai PMO dan tidak membutuhkan PMO karena 

dilakuan secara mandiri direspons oleh 3 (3%) responden. Hanya 2 (2%) 

responden yang memilih keponakan sebagai PMO. 

Berdasarkan hasil probing dengan seorang  penderita responden penelitian, 

dinyatakan secara singkat responden membutuhkan PMO dari keluarga dekat 

yang paling banyak direspons adalah istri atau suami  dengan alasan mereka selalu  

ada dan perhatian juga memberikan motivasi agar saya cepat sembuh dari 

sakit TB paru. Pernyataan  yang dikemukakannya  adalah sebagai berikut : 

“…se tokang maenga’ nginom obadda kaula enggi binina kaula, polana binina 
kaula geingka badha e bangko terros jughan, neser ka kaula.. ca’epon makle 
lekkas baras… (Madura) 

“…pengawas minum obat saya di rumah adalah istri, karena dia kan 
selalu ada di rumah…perhatian pada saya … juga mendorong agar saya 
segera  sembuh ” (R.88) 
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III.6 Total Literasi Kesehatan  

Tabel 3.46 Total Literasi Kesehatan 

LITERASI KESEHATAN 

JAWABAN RESPONDEN 

TOTAL 

Σf 

 

Mean Kategori Kategori 

3 2 1 

SANGAT 

PAHAM 
PAHAM 

TIDAK 

PAHAM 

LITERASI 
CETAK 

PERNYATAAN 

P8 
10 54 36 174 100 1,74 2 SEDANG 

P9 
10 54 36 174 100 1,74 2 SEDANG 

P10 
10 54 36 174 100 1,74 2 SEDANG 

PERTANYAAN 

P11 
2 62 36 166 100 1,66 1 RENDAH 

P12 
16 48 36 180 100 1,80 2 SEDANG 

P13 
1 63 36 165 100 1,65 1 RENDAH 

LITERASI 
ORAL 

PERNYATAAN 

P14 
25 67 8 217 100 2,17 3 TINGGI 

P15 
17 67 16 201 100 2,01 2 SEDANG 

P16 
28 67 5 223 100 2,23 3 TINGGI 

PERTANYAAN 

P17 
52 21 27 225 100 2,25 3 TINGGI 

P18 
40 22 38 202 100 2,02 2 SEDANG 

P19 
40 22 38 202 100 2,02 2 SEDANG 

Total 
 

23,03 
 

SEDANG 
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Σf 12 
2 

Mean 1,70 
 

Sumber: Kuesioner pertanyaan No.8 sampai No.19 

Berdasarkan tabel diatas, total dari literasi kesehatan yang dilihat dari dua 

sisi yaitu literasi bahan cetak dan literasi oral. Pada literasi bahan cetak terdapat 

tiga pernyataan yang diukur berdasarkan jawaban responden dengan jawaban 

sangat paham 10 (10%), paham 54 (54%) dan tidak paham 36 (36%). Pernyataan 

tersebut memiliki total 174 dengan mean 1,74. kemudian tiga pertanyaan yang 

diukur dengan beberapa opsi, Dari tiga opsi tersebut di jadikan menjadi tiga 

kategori jawaban yaitu kategori rendah dengan jawaban kurang dari 1 atau hanya 

satu jawaban. Kategori Sedang jawaban 2, sedangkan kategori tinggi jawaban 3. 

Dengan jawaban pada pertanyaan nomor 11 dan 12 paham 62 (62%),  

63 (63%), dengan sangat paham 2 (2%) dan 16 (16%), tidak paham 48 (48%). 

Sedangkan pertanyaan nomor 13 paham 63 (63%), sangat paham 1 (1%) dan tidak 

paham 36 (36%). Pernyataan tersebut memiliki total 166, 180 dan mean 1,66, 18 

pada pertanyaan nomor 11 dan 12. Pertanyaan nomor 13 dengan total 165 dan 

mean 1,65. Dengan demikian hasil label dari literasi cetak adalah sedang dan 

rendah. 

Pada literasi oral juga terdapat tiga pernyataan yang diukur berdasarkan 

jawaban responden degan jawaban pertanyaan nomor 14 sangat paham 25 (25%), 

paham 67 (67%) dan tidak paham 8 (8%). Yang kedua pernyataan nomor 15 

sangat paham 17 (17%), paham 67 (67%) dan tidak paham 16 (16%). Selanjutnya 

yang terakhir pertanyaan nomor 16 sangat paham 28 (28%), paham 67 (67%) dan 

tidak paham 5 (5%). Pernyataan tersebut memiliki total 217 dengan mean 2,17. 

Kedua total 201 dengan mean 2,01 dan ketiga total 223 dan mean 2,23. Kemudian 

3 pertanyaan yang diukur dengan beberapa opsi, dari ketiga opsi tersebut di 

jadikan menjadi tiga kategori jawaban yaitu kategori rendah, sedang dan tnggi. 

Dengan jawbaan pada pertanyaan nomor 17, sangat paham 52 (52%), paham 21 

(21%) dan tidak paham 27 (27%). Yang kedua pertanyaan nomor 18, sangat 

paham 40 (40%), paham 22 (22%) dan tidak paham 38 (38%). Ketiga pertanyaan 
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pada nomor 19, sangat paham 40 (40%), paham 22 (22%) dan tidak paham 38 

(38%). Dari penjelasan diatas maka tabel pada 17 total 225 dan mean 2,25 dengan 

nilai label tinggi. Pertanyaan nomor 18 dan 19 total 202 dan mean 2,02, maka 

hasil dari pertanyaan nomor 18 dan 19 yaitu sedang. 

Setelah data dari literasi bahan cetak dan literasi oral dijadikan satu maka 

total dari literasi kesehatan yaitu sedang.  

 

 

 

III.7 Total Kapasitas Individu  

Tabel 3.47 Total Kapasitas Individu 

KAPASITAS INDIVIDU 

JAWABAN RESPONDEN 

TOTAL 
Σf 

 
Mean Kategori 

Label 
Kategori 

3 2 1 

SANGAT 

PAHAM 
PAHAM 

TIDAK 

PAHAM 

KEFASIHAN 
MEMBACA 

PERNYATAAN 

P20 
7 50 43 164 100 1,64 2 SEDANG 

P21 
4 60 36 168 100 1,68 2 SEDANG 

PERTANYAAN 
P22 

7 50 43 164 100 1,64 2 SEDANG 

P23 
4 60 36 168 100 1,68 2 SEDANG 

PENGETAHUAN 
PADA MASA 

LALU 

PERNYATAAN 

P24 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

P25 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

P26 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

PERTANYAAN 

P27 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

P28 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

P29 
0 0 100 100 100 1 1 RENDAH 

      

Total 
 

12,64 

2 SEDANG 

      
 Σf  

10 
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Mean 

1,26 

Sumber: Kuesioner pertanyaan No.20 sampai No.29 

Berdasarkan tabel diatas, total dari kapasitas individu yang dilihat dari dua 

sisi yaitu kefasihan membaca dan pengetahuan pada masa lalu. Pada kefasihan 

membaca terdapat dua pernyataan yang diukur berdasakan jawaban responden 

dengan pernyataan nomor 20, sangat paham 7 (7%),  paham 50 (50%) dan tidak 

paham 43 (43%) dengan total 164 dan mean 1,64. sedangkan pernyataan nomor 

21, sangat paham 4 (4%), paham 60 (60%) dan tidak paham 36 (36%) dengan 

total 168 dan mean 1,68. Kemudian dua pertanyaan yang diukur dengan beberapa 

opsi. Dari tiga opsi tersebut di jadikan menjadi dua kategori jawaban yaitu 

kategori rendah dengan jawaban kurang dari 1 atau hanya satu jawaban. Kategori 

sedang dengan menjawab 2 pertanyaan, Sedangkan kategori tinggi jawaban lebih 

dari 2. Pada pertanyaan nomor 22, sangat paham 7 (7%)  paham 50 (50%) dan 

tidak paham 43 (43%) dengan total 164 dan mean 1,64. Pertanyaan 23, sangat 

paham 4 (4%)  paham 60 (60%) dan tidak paham 36 (36%) dengan total 168 dan 

mean 1,68. Dari pemaparan diatas maka tabel pada kapasitas individu yaitu 

dengan mean 1,64 dan 1,68 yang memiliki label tinggi dengan keterangan bahwa 

pada nilai kategori sedang dengan mean kurang dari 1,64 Maka hasil dari label 

pada kapasitas individu yaitu sedang.  

Pada pengetahuan pada masa lalu yang juga terdapat dua pernyataan dan 

dua pertanyaan. Yaitu dari nomor 24 sampai dengan nomor 29 dengan jawaban 

dari responden tidak paham sebesar 100%. Berdasarkan dari jawaban responden 

maka pengetahuan pada masa lalu dengan mean 1 yang memiliki label rendah. 

Karena seluruh responden tidak mempunyai pengetahuan pada masa lalu tentang 

penyakit kronis TB Paru.  

Setelah data dari kefasian membaca dan pegetahuan pada masa lalu 

dijadikan satu maka total dari kapasitas individu sedang.  
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III.8 Total Kultur Individu  

Tabel 3.48 Total Kultur Individu 

KULTUR 

JAWABAN RESPONDEN 

TOTAL Σf Mean Kategori 
Label 

Kategori 

3 2 1 

SANGAT 

PAHAM 
PAHAM 

TIDAK 

PAHAM 

PENGETAHUAN 
BARU 

PERNYATAAN 
P30 

22 75 3 219 100 2,19 2 SEDANG 

P31 
20 75 5 215 100 2,15 2 SEDANG 

PERTANYAAN 
P32 

58 6 36 222 100 2,22 2 SEDANG 

P33 
42 22 36 206 100 2,06 2 SEDANG 

SIKAP POSITIF 

PERNYATAAN 

P34 
22 75 3 219 100 2,19 2 SEDANG 

P36 
12 74 24 208 100 2,08 2 SEDANG 

P38 
2 20 78 124 100 1,24 1 RENDAH 

PERTANYAAN 

P40 
9 87 4 205 100 2,05 2 SEDANG 

P42 
11 75 14 197 100 1,97 2 SEDANG 

P44 
14 86 0 214 100 2,14 2 SEDANG 

PERILAKU 
UNTUK 

BERUBAH 
PERNYATAAN 

P35 
40 57 3 237 100 2,37 3 TINGGI 

P37 
28 69 3 225 100 2,25 2 SEDANG 
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P39 
29 68 3 226 100 2,26 2 SEDANG 

PERTANYAAN 

P41 
26 71 3 223 100 2,23 2 SEDANG 

P43 
26 47 27 199 100 1,99 2 SEDANG 

P45 
30 67 3 227 100 2,27 2 SEDANG 

      

Total 
33,66 

2 SEDANG 

      
Σf 16 

      

      
Mean 2,10 

Sumber: Kuesioner pertanyaan No.30 sampai No.45 

Berdasarkan tabel diatas, total dari kultur individu yang dilihat dari dua 

sisi yaitu pengetahuan baru dan sikap positif dan perilaku untuk berubah. Pada 

pengetahuan baru terdapat dua pernyataan yang diukur berdasarkan jawaban 

responden pada pertanyaan nomor 30 sangat paham 22 (22%), paham 75 (75%), 

dan tidak paham 3 (3%).  Pertanyaan nomor 31 dengan jawaban sangat paham 20 

(20%) paham 75 (75%) dan tidak paham 5 (5%). Pernyataan tersebut memiliki 

total 219 dan 215 mean 2,19 dan 2,15. Kemudian dua pertanyaan yang diukur 

dengan beberapa opsi, Dari tiga opsi tersebut di jadikan menjadi dua kategori 

jawaban yaitu kategori rendah dengan jawaban kurang dari 1 atau hanya satu 

jawaban. Sedang dengan kategori jawaban 2, sedangkan kategori tinggi jawaban 

3 . Pada pertanyaan nomor 32 sangat paham 58 (58%), paham 6 (6%), tidak 

paham 36 (36%). Pertanyaan nomor 33 dengan jawaban sangat paham 42 (42%) 

paham 22 (22%) dan tidak paham 36 (36%). Pertanyaan tersebut memiliki total 

222 dan 206 mean 2,22 dan 2,06 Dari pemaparan diatas maka tabel pada 

pengetahuan baru yaitu dengan mean 2,19 dan 2,06 yang memiliki label sedang 

Maka hasil dari label pada pengetahuan baru sedang. 

Pada sikap positif terdapat 3 pernyataan yang berdasarkan jawaban 

responden dengan jawaban pertanyaan nomor 34, sangat paham 22 (22%), paham 

75 (75%) dan tidak paham 3 (3%) dengan total 219dan mean2,19. Yang kedua 

pernyataan nomor 36, sangat paham 12 (12%), paham 74 (74%), dan tidak paham 

24 (24%) dengan total 208 dan mean 2,08. Dan ketiga pernyataan nomor 38 
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sangat paham 2 (2%),  paham 20 (20%) dan tidak paham 78 (78%) dengan total 

124 dan mean 1,24. Kemudian 3 pertanyaan yang diukur dengan beberapa opsi, 

dari ketiga opsi tersebut di jadikan menjadi tiga ketegori kategori jawaban yaitu 

kategori rendah, sedang dan tinggi. Dengan jawbaan pada pertanyaan nomor 40, 

sangat paham 9 (9%), paham 87 (87%) dan tidak paham 4 (4%) dengan total 205 

dan mean 2,05 Yang kedua pertanyaan nomor 42, sangat paham 11 (11%),  paham 

75 (75%) dan tidak paham 14 (14%) dengan total 197 dan mean 1,97, sealnjutnya 

pertanyaan nomor 44, sangat paham 14 (14%), paham 86 (86%) dan tidak paham 

0 (0%) dengan total 214 dan mean 2,14. Maka hasil dari label sikap positif yaitu 

sedang dan rendah. 

 

Perilaku untuk berubah terdapat tiga pernyataan yang diukur berdasarkan 

pertanyaan nomor 35 sangat paham 40 (40%), paham 57 (57%), tidak paham 3 

(3%). Nomor 37 sangat paham 28 (28%), paham 69 (69%), tidak paham 3 (3%). 

pertanyaan nomor 39, dengan jawaban responden sangat paham 29 (29%), paham 

68 (68%), tidak paham 3 (3%). Pernyataan tersebut memiliki total 237, 225 dan 

226 dengan mean 2,37, 2,25 dan 2,26. kemudian tiga pertanyaan yang diukur 

dengan beberapa opsi, Dari tiga opsi tersebut di jadikan menjadi tiga kategori 

jawaban yaitu kategori rendah dengan jawaban kurang dari 1 atau hanya satu 

jawaban. Sedang menjawab 2 pertanyaan sedangkan kategori tinggi jawaban lebih 

dari 2. Dengan jawaban pada pertanyaan nomor 41 sangat paham 26 (26%), 

paham 71 (71%), tidak paham 3 (3%). Pertanyaan tersebut memiliki total 223 

dengan mean 2,23. Nomor 43 sangat paham 26 (26%), paham 47 (47%), tidak 

paham 27 (27%). Dan pertanyaan 45, dengan jawaban responden sangat paham 30 

(30%), paham 67 (67%) dan tidak paham 3 (3%). Pertanyaan tersebut memiliki 

total 227 dan mean 2,27. Maka hasil dari label perilaku untuk betubah yaitu tinggi.  

Setelah data dari pengetahuan baru, sikap positf dan perilaku untuk 

berubah dijadikan satu maka total dari kultut individu sedang 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang analisis secara deskriptif 

kuantitatif terhadap temuan hasil data penelitian baik data kuantitatif maupun data 

kualitatif yang telah diolah berbasis computer menggunakan aplikasi SPSS 22 

maupun data kualitatif hasil penggalian (Probing). Kedua jenis data tersebut 

diperoleh melalui wawancara peneliti dengan responden sampel terpilih dengan 

menggunakan kuesioner. Hasil analisis data pada bab ini dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai aspek yang tertuang dalam teori dan konsep khususnya 

literasi kesehatan serta temuan pada hasil penelitian ini. Disamping itu analisis 

data pada bab ini mempertimbangkan pula pendapat para ahli di bidang literasi 

kesehatan maupun hasil penelitian yang dilakukan terdahulu di berbagai tempat 

belahan dunia. Analisis data ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, gambaran literasi kesehatan 

penderita penyakit kronis TB Paru. Kedua, gambaran keterkaitan kapasitas 

individu dengan literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB paru. Ketiga, 

gambaran keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan penderita penyakit kronis 

TB paru. Berikut ini merupakan pembahasan analisis data hasil penelitian yang 

berkaitan dengan rumusan masalah penelitian tersebut.  

Analisis tabulasi silang (Cross Tabulation) juga dilakukan dengan fokus 

pada dua rumusan masalah penelitian di atas. Pertama, analisis keterkaitan 

kapasitas individu dengan literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB paru. 

Kedua, tentang gambaran keterkaitan kultur dengan literasi kesehatan penderita 

penyakit kronis TB paru. 

IV.1 Literasi Kesehatan Penderita Penyakit Kronis TB Paru 

 Literasi kesehatan Menurut Laporan Healthy People (2010) Health and 

Human Services mengidentifikasi literasi kesehatan antara lain sebagai komponen 

penting komunikasi kesehatan. Sementara Organisasi Kesehatan Sedunia 

(WHO,2000) mengadopsi literasi kesehatan sebagai faktor penting dalam promosi 
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kesehatan. United State Agency for International Development (USAID,2001) 

mengemukakan literasi kesehatan sebagai penyumbang penting menuju 

masyarakat yang lebih sehat. Literasi  kesehatan menurut Institute of Medicine 

(IOM,2003)  menyatakan bahwa Literasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan, hak dan tanggung jawab pasien,  akses informasi dan pelayanan 

kesehatan. Oleh karena itu makin tinggi literasi kesehatan terbukti peningkatan 

outcome kesehatan juga makin besar.  

Para ahli Institute of Medicine (IOM) literasi kesehatan dapat dilihat 

kajiannya dari dua hal utama. Pertama, tingkat literasi bahan cetak terkait 

kesehatan. Kedua, adalah  tingkat literasi oral terkait kesehatan.  

 Menurut Institute of Medicine (2004) Tingkat literasi bahan cetak terkait 

kesehatan pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu  

memahami informasi kesehatan tertulis yang biasa digunakan dalam program 

penanggulangan Penyakit. Dengan demikian literasi bahan cetak terkait kesehatan 

ini dapat ditunjukkan dalam kemampuan membaca informasi kesehatan dalam 

bentuk bahan cetak tertulis yang berisi pesan-pesan kesehatan. Informasi 

kesehatan dalam konteks penelitian ini biasanya dicantumkan pada media 

komunikasi, informasi, dan edukasi  (KIE) kesehatan dalam berbagai bentuknya 

seperti leaflet, flyer, buku pedoman kader TB paru, dan poster yang khususnya 

berisi pesan – pesan terkait penelitian ini yaitu pesan tentang penyakit kronis TB 

Paru. (Institute of Medicine, 2004).  

 Menurut Sharon E. Barrett et. al, 2006 dalam Jurnal of Health Care for the 

Poor and Underserved bahwa Literasi kesehatan rendah dapat didefinisikan 

sebagai tidak mampu membaca bahan materi tertulis. Sedangkan individu 

dikatakan memiliki literasi kesehatan antara lain jika memahami anjuran petugas 

kesehatan, dapat melakukan pengobatan dengan benar, dan mengetahui tempat 

memperoleh pelayanan kesehatan (Sharon E. Barrett et. al, 2006 ).  
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Pada Bahasan ini didasarkan pada data Bab III tabel 3.8 sampai dengan 

tabel 3.19 menggambarkan literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB paru. 

Literasi kesehatan jika dilihat dari tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan 

berdasarkan temuan data hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.8 sampai 

dengan tabel 3.13.  

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.46 menunjukkan bahwa tingkat literasi bahan 

cetak terkait kesehatan adalah dalam kategori sedang cenderung rendah. Hal ini 

karena berdasarkan nilai rata-rata total (Mean) untuk literasi kesehatan terkait 

bahan cetak adalah 1,72. Tabel di atas juga mengungkapkan bahwa responden 

menyatakan hal yang perlu dipahami adalah tidak hanya gejala dan cara minum 

obat penyakit kronis TB Paru melainkan juga cara perilaku hidup bersih dan sehat. 

Namun pandangan responden tentang pernyataan ketiga hal tersebut adalah 

termasuk kategori sedang.   

Temuan penelitian ini seperti ditunjukkan pada tabel 3.11 menggambarkan 

bahwa kemampuan membaca bahan cetak responden tentang gejala penyakit 

kronis TB Paru masih dalam katagori rendah (lihat tabel 3.46). Responden 

nampak kurang menujukkan minat untuk memahami gejala penyakitnya walaupun 

gejalanya dapat dirasakan langsung oleh responden seperti batuk yang 

berlangsung lama lebih dari dua minggu, batuk berdahak tebal, keruh kadang 

berdarah, dan demam ringan terkadang menggigil. Sedangkan gejala yang paling 

rendah dipahami responden dengan membaca bahan cetak terkait kesehatan 

adalah berupa  nafsu makan berkurang,  berat badan menurun serta sesak nafas.     

 Temuan lain penelitian ini diungkapkan pada tabel 3.12. Dari hasil analisis 

pada tabel 3.46 literasi kesehatan terkait bahan cetak khususnya tentang cara 

minum obat penyakit kronis TB Paru adalah berkatagori sedang. Gambaran pada 

tabel  3.46 ini menunjukkan bahwa responden sangat memiliki minat lebih besar 

untuk memahami minum obat penyakit kronis TB Paru secara teratur terus 

menerus selama 6 bulan sesuai anjuran petugas kesehatan Puskesmas dibanding 

dengan untuk memahami gejala penyakit dan cara mencegah penularan penyakit 

kronis TB Paru dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (tabel 3.11 
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dan tabel 3.13). Hal ini karena cara minum obat penyakit kronis TB Paru 

nampaknya dianggap menjadi kebutuhan sangat mendesak yang dirasakan 

reponden untuk dipahami agar dapat segera mendukung kesembuhan dari 

penyakit kronis TB Paru.      

Pada tabel 3.13 menunjukkan bahwa responden melalui membaca bahan 

cetak menyatakan memahami dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam 

keluarga seperti mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan sabun, tidak 

meludah dan membuang dahak di sembarang tempat. Namun responden yang 

menyatakan anggota keluarganya tidak ada yang merokok, sangat dirasakan sulit 

dilakukan.  Hal ini karena kebiasaan merokok telah menjadi perilaku yang sejak 

lama secara turun temurun dilakukan. Disamping itu hingga kini tanaman 

tembakau di Kabupaten Sumenep masih menjadi pilihan masyarakat untuk 

ditanam pada musim kemarau karena tidak hanya dianggap sebagai tanaman yang 

dapat menambah penghasilan penduduk ketika dipanen sebab harganya cukup 

tinggi dipasaran sehingga kerap kali tanaman tembakau ini disebut sebagai emas 

hijau. Akan  tetapi juga hasil panen tembakau kering yang dirajam halus dinikmati 

sebagai rokok, sehingga kebiasaan merokok dan penggunaan tembakau menjadi 

membudaya hingga saat ini.         

Temuan hasil penelitian di atas selaras dengan pendapat ahli menurut IOM, 

2004 yang mengemukakan definisi tingkat literasi bahan cetak terkait kesehatan 

sebagai kemampuan individu memahami informasi kesehatan tertulis yang biasa 

digunakan dalam bahan cetak program penanggulangan penyakit. Sharon E. 

Barrett et. al, 2006 dalam jurnal of Health Care for the Poor and Underserved 

bahwa Literasi kesehatan rendah dapat didefinisikan sebagai tidak mampu 

membaca bahan materi tertulis cetak. Lebih lanjut Sharon E Barret et. al 

berpendapat bahwa individu dikatakan memiliki literasi kesehatan antara lain jika 

memahami anjuran petugas kesehatan, dapat melakukan pengobatan dengan benar, 

dan  mengetahui tempat memperoleh pelayanan kesehatan (Sharon E. Barrett et. al, 

2006 ).  
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Penelitian lain yang dilakukan di Malang pada tahun 2016 oleh Tutut 

Indriana Permana et. al berjudul Analisis Awal Literasi Kesehatan siswa SMA 

Kelas XI MIA Di Kabupaten Malang, mengungkapkan gambaran rendahnya 

literasi kesehatan siswa. Gambaran tingkat literasi kesehatannya masih 79,1 % 

rendah dalam memahami, dan 53,3 % rendah dalam menerapkan informasi 

kesehatan.  

Sementara itu Menurut Institute of Medicine (2004) Tingkat literasi oral 

terkait kesehatan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah kemampuan 

responden berinteraksi secara oral dengan orang lain termasuk petugas kesehatan 

dalam memahami pesan dari orang lain untuk mendukung kesembuhan responden 

dari penyakit. 

Sedangkan literasi oral terkait kesehatan menurut IOM definisinya adalah 

kemampuan individu berkomunikasi tentang kesehatan secara oral. Dalam hal ini 

kemampuan individu dapat ditunjukkan berupa interaksi secara langsung antara 

individu penderita penyakit dengan petugas kesehatan. Interaksi ini dapat terjadi 

secara timbal balik pada saat kunjungan pemeriksaan maupun penyuluhan 

mengenai penyakit kronis TB Paru yang dilakukan baik oleh petugas kesehatan di 

Puskesmas maupun klien penderita penyakit. Untuk menjembatani kesulitan 

pemahaman, bahasa yang mudah dimenegerti dapat diterapkan. Oleh karena itu 

berbagai faktor seperti kultur, akses pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan 

adopsi pengetahuan baru, sikap yang lebih positif, keyakinan dan motivasi diri 

yang lebih besar, perubahan perilaku sehat, semua ini pada akhirnya juga berperan 

menenetukan terhadap meningkatnya outcome kesehatan.  (Institute of Medicine, 

2004). 

Menurut Sharon E. Barrett et. al, 2006 dalam jurnal of Health Care for the 

Poor and Underserve bahwa Literasi kesehatan rendah dapat didefinisikan 

sebagai tidak mampu membaca bahan materi tertulis. Sedangkan individu 

dikatakan memiliki literasi kesehatan antara lain jika memahami anjuran petugas 

kesehatan, dapat melakukan pengobatan dengan benar, dan mengetahui tempat 

memperoleh pelayanan kesehatan (Sharon E. Barrett et. al, 2006 ). 
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Literasi kesehatan jika dilihat dari tingkat literasi oral terkait kesehatan 

berdasarkan temuan data hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.14 hingga 

tabel 3.19.  

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.46 menunjukkan bahwa tingkat literasi oral 

terkait kesehatan adalah dalam kategori sedang cenderung tinggi.  Hal ini karena 

jika dilihat nilai rata-rata total untuk literasi oral terkait kesehatan adalah 2,11. 

Tabel di atas juga mengungkapkan bahwa responden menyatakan bahwa penyakit 

kronis TB Paru hasil pemeriksanaan petugas kesehatan Puskesmas perlu 

disampaikan kepada keluarga dekat. Demikian pula responden menyatakan bahwa 

pesan yang disampaikan petugas kesehatan Puskesmas saat penyuluhan penyakit 

kronis TB Paru perlu dipahami (tabel 3.14 dan tabel 3.16). Oleh karena itu 

berdasarkan analisis pada tabel 3.46 dapat dilihat bahwa pandangan responden 

tentang pernyataan kedua hal tersebut adalah termasuk kategori tinggi. Sementara 

itu responden menunjukkan lebih banyak memahami apa yang disampaikan 

petugas kesehatan secara oral dibanding dengan yang tidak dipahami (tabel 3.15). 

Buktinya adalah responden menyatakan bahwa pesan yang kurang dimengerti 

perlu ditanyakan kepada petugas kesehatan Puskesmas menunjukkan respon yang 

lebih rendah, sehingga hasil analisis pada tabel 3.46 menunjukkan katagori sedang. 

Hasil analisis tabel 3.46 menyimpulkan bahwa literasi oral terkait 

kesehatan tentang pesan yang berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru perlu 

disampaikan kepada keluarga dekat kategorinya adalah tinggi.  Jika dilihat pada 

tabel tabel 3.17, responden beranggapan bahwa hal yang paling perlu disampaikan 

kepada keluarga dekat adalah cara minum obat penyakit kronis TB Paru. Hal ini 

karena kesembuhan penyakit kronis TB Paru adalah sangat ditentukan oleh 

kepatuhan minum obatnya. Kepatuhan minum obat ini ditentukan pula oleh 

pemahaman kebenaran cara minum obat. Oleh karena itu, penyampaian pesan 

cara minum obat kepada keluarga dekat dianggap sangat diperlukan karena 

keluarga dekat memegang peranan penting dalam membantu mengingatkan 

minum obat penyakit kronis TB Paru. Pesan lain yang dipandang perlu 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA   

 

IV-7 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

disampaikan kepada keluarga dekat adalah gejala penyakit kronis TB Paru  dan 

cara mencegah penularan penyakit kronis TB Paru. ( tabel 3.17 ).   

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.46 bahwa analisis terhadap pesan 

yang kurang dimengerti dan perlu ditanyakan kepada petugas kesehatan saat 

penyuluhan adalah kategorinya sedang. Cara minum obat penyakit kronis TB Paru 

paling banyak mendapat perhatian yang dituju responden dipahami dan untuk 

ditanyakan jika terdapat hal yang kurang dimengerti dibanding dengan  pesan cara 

mencegah penularan penyakit kronis TB paru dan makanan sehat bergizi. (tabel 

3.18 ). 

Hasil temuan lain pada penelitian ini tentang literasi oral terkait kesehatan 

diungkapkan pada tabel 3.19. Hasil analisis menurut tabel 3.46 berkesimpulan 

bahwa literasi oral terkait kesehatan terhadap pesan petugas kesehatan Puskesmas 

yang perlu dipahami adalah menunjukkan katagori sedang. Perhatian terbesar 

responden tertuju pada cara minum obat penyakit kronis TB Paru untuk dipahami. 

Sedangkan pesan cara mencegah penularan penyakit kronis TB paru, dan 

Makanan sehat bergizi walaupun perlu dipahami, namun kurang mendapat 

perhatiannya. Responden Nampak menyadari dari hasil probing untuk minum 

obat penyakit kronis TB Paru harus teratur selama 6 bulan tidak boleh putus, 

karena jika putus diharuskan mengulang minum obat tersebut dari awal. Bahkan 

jika penyakit belum dinyatakan sembuh masih dapat menular kepada orang lain..     

Temuan hasil penelitian di atas mengilustrasikan bahwa literasi oral terkait 

kesehatan membuktikan bahwa responden memiliki kemampuan yang jauh lebih 

besar dalam berkomunikasi oral dibanding dengan literasi bahan cetak terkait 

kesehatan. Hal ini selaras dengan pendapat teori yang dikemukakan Institute of 

Medicine (2004), ternyata sebagian besar responden memiliki kemampuan 

berinteraksi secara oral dengan orang lain termasuk petugas kesehatan dalam 

memahami pesan dari orang lain untuk mendukung kesembuhan responden dari 

penyakitnya. Disamping itu pendapat Sharon E Barret et. al (2006) yang 

berargumen bahwa individu dikatakan memiliki literasi kesehatan antara lain jika 

memahami anjuran petugas kesehatan, dapat melakukan pengobatan dengan benar, 

dan  mengetahui tempat memperoleh pelayanan kesehatan (Sharon E. Barrett et. al, 
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2006 ), terbukti dalam gambaran temuan penelitian ini. Demikian pula Alice M. 

Horowitz and Dushanka V Kleinman, (2008), dalam Jurnal on Dental Clinic of 

North America berjudul Oral Health Literacy: The New Imperative to Better Oral 

Health menandaskan bahwa komunikasi efektif dengan pasien melalui berbicara 

secara oral dengan menyampaikan informasi yag jelas dan tepat disertai 

kemampuan mendengarkan secara aktif pasien adalah terbukti sangat esensial 

dalam pelayanan kesehatan gigi berkualitas dan bahkan berkontribusi besar dalam 

keberhasilan promosi kesehatan secara oral dan pencegahan penyakit. Alice M et. 

al juga mengemukakan bahwa pasien dewasa dengan literasi kesehatan yang 

rendah, masih berupaya agar memahami pesan oral.  

Oleh karena itu temuan pada penelitian ini juga nampak bahwa kemampuan 

pasien untuk memahami pesan kesehatan tentang penyakit kronis TB paru secara 

oral sangat membantu efektifitas untuk menerapkan berperilaku menurut pesan 

kesehatan yang dipahami. Pentingnya komunikasi oral ini makin terasa diperlukan, 

karena masih cukup banyak lebih dari 68 % responden yang tidak menuntaskan 

pendidikan formal atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Sebagian 

lainnya masih berpendidikan lulus Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Sementara 

hanya 32 % sisanya yang lulus sekolah menengah pertama atau sederajat hingga 

sekolah lanjutan atas atau sederajat hingga sarjana/ diploma (tabel 3.6). 

Khususnya bagi responden yang tidak mengenyam lulus SD atau sederajat inilah, 

komunikasi oral melalui pemberian pesan cara minum obat penyakit TB Paru 

dengan jelas, mudah dipahami mutlak sangat dibutuhkan agar dapat berkontribusi 

besar dalam kesembuhan penyakitnya. Namun responden yang mengenyam 

pendidikan SD hingga sarjana pun tetap membutuhkan komunikasi oral yang 

efektif.   

Dengan demikian, berdasarkan analisis pada tabel 3.46 dapat disimpulkan 

secara keseluruhan bahwa literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru 

yang diungkapkan pada penelitian ini adalah dalam kategori sedang, namun  

cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat, karena nilai rata-rata totalnya hasil 

analisis menunjukkan  hasil 1,71.  
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IV.2 Gambaran Keterkaitan Kapasitas Individu dengan Literasi Kesehatan 

Penderita Penyakit Kronis TB paru 

 Kapasitas individu dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai 

tempat terbukti memiliki keterkaitan dengan literasi kesehatan. Kapasitas Individu 

dapat berupa kefasihan untuk membaca bahan materi kesehatan, memahami dan 

bertindak berdasarkan bahan materi yang dibaca. Namun pemahaman membaca 

individu berbeda – beda bergantung pada ketertarikannya pada isi teks bahan 

bacaan. Makin menarik suatu bahan bacaan bagi individu, maka individu 

cenderung akan makin ingin memahami isi bacaan tersebut. Lebih-lebih jika 

pesan bahan bacaan itu sangat erat menyentuh kebutuhan individu di bidang 

kesehatan, misalnya untuk sembuh dari penyakit kronis TB Paru. Oleh karena itu 

literasi kesehatan di lihat dari sisi lain yang berkaitan dengan kesehatan menjadi 

penting juga untuk memprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan, perilaku 

berisiko kesehatan, dan bahkan outcome kesehatan. (Rudd ReRenzulli, 2004). 

Kapasitas individu merupakan rangkaian sumberdaya, hal mana individu harus 

mengerti, tidak hanya tentang informasi kesehatan secara efektif, petugas pemberi  

pelayanan kesehatan, melainkan pula sistem pelayanan kesehatan. Pada uraian 

berikut ini difokuskan pada 2 kapasitas sub domain individu. Pertama, kefasihan  

membaca (reading fluency). Kedua, pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu 

(prior knowledge). 

Kefasihan membaca dalam penelitian ini digambarkan sebagai kapasitas 

individu hingga proses mental mendalam dalam meresapi memahami isi materi 

pada bahan cetak tertulis, sehingga membentuk pengetahuan baru. Pengetahuan 

baru ini akan menjadi modal bagi individu untuk menumbuhkan sikap dan 

perilaku posiitif yang mendukung tercapainya outcome kesehatan berupa 

kesembuhan penderita dari penyakit kronis TB paru. Pada penelitian ini 

menggadopsi pendapat seperti dikemukakan menurut National Adult Literacy 

Study (2005), hal mana kefasihan membaca dikategorikan dalam 2 keterampilan 

pokok. Pertama  kapasitas individu dalam membaca dan memahami teks bacaan. 

Kedua, kapasitas individu dalam memahami pengetahuan aritmatika yang 

hubungan dengan angka. 
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 Pada Bahasan ini didasarkan pada data Bab III tabel 3.20 sampai dengan 

tabel 3.29 menggambarkan keterkaitan kapasitas individu dengan literasi 

kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru. Kapasitas individu dilihat dari 

kefasihan membaca individu berdasarkan temuan data hasil penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.20 hingga tabel 3.23.  

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.47 menunjukkan bahwa kapasitas individu 

dilihat dari aspek kefasihan membaca bahan bacaan adalah berkatagori sedang. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total kefasihan membaca adalah 1,66. 

Tabel ini juga mengungkapkan bahwa responden menyatakan hal yang paling 

perlu dipahami adalah cara minum obat penyakit kronis TB Paru dibanding 

dengan pesan yang berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru. Namun pandangan 

responden tentang pernyataan kedua hal tersebut setelah dianalisis menunjukkan 

termasuk kategori sedang, namun cenderung rendah.  

Hal lain yang juga diungkap pada tabel 3.46 adalah bahwa alat peraga flyer 

terbukti menjadi alat peraga paling disukai responden dengan pesan minum obat 

secara teratur secara benar menjadi pilihan mendapat perhatian terbanyak untuk 

dibaca (tabel 3.20 hingga tabel 3.23). Diungkapkan pula dari hasil penggalian 

(probing) responden saat wawancara, bahwa responden lebih suka membaca 

pesan pada alat peraga flyer penyakit kronis TB Paru. Hal ini dikarenakan 

responden menganggap alat peraga flyer yang dipakai lebih menarik dengan 

adanya beberapa gambar berwarna dan kalimat sederhana yang mudah dipahami. 

Berdasarkan hasil penggalian (probing) tentang cara minum obat pada salah 

seorang penderita yang menjadi responden, dikatakan bahwa sebelumnya sudah di 

jelaskan oleh petugas kesehatan puskesmas harus minum obat TB Paru secara 

teratur selama 6 bulan. Apabila minumnya teratur akan cepat sembuh.  Sedangkan 

hasil analisis pada tabel 3.47 menunjukkan bahwa keduanya yaitu tentang bacaan 

yang terkait dengan TB Paru yang disukai dan cara minum obat penyakit kronis 

TB Paru hasil analisisnya menunjukkan hasil katagori sedang.  
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 Pada Bahasan ini didasarkan pada data Bab III ini tabel 3.24 sampai 

dengan tabel 3.29 menggambarkan pengetahuan yang diperoleh responden pada 

masa lalu. Kapasitas individu di sini dilihat dari sisi pengetahuan yang diperoleh 

responden pada masa lalu sebelum dinyatakan menderita sakit oleh petugas 

Puskesmas.  

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.47 menunjukkan bahwa kapasitas individu 

dilihat dari aspek pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu sebelum dinyatakan 

menderita sakit oleh petugas Puskesmas dapat disimpulkan katagorinya adalah 

Rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total tentang pengetahuan yang 

diperoleh pada masa lalu adalah 1,00.  

Pada tabel 3.24 sampai dengan tabel 3.29, semuanya menggambarkan 

bahwa pada semua tabel tersebut keseluruhan menyatakan tidak memperoleh 

pengetahuan baru sebelum dinyatakan menderita sakit oleh petugas kesehatan 

Puskesmas,  baik  pengetahuan baru tentang penyakit kronis TB paru, tentang 

penularan penyakit kronis TB Paru, maupun tentang cara pengobatan penyakit 

kronis TB Paru.  Oleh karena itu pengetahuan baru yang diperoleh responden 

setelah dinayatakan sakit oleh petugas kesehatan Puskesmas akan memiliki 

dampak bermakna terhadap penigkatan kapasitas individu khususnya dalam 

pembentukan sikap dan perilaku penderita penyakit kronis TB Paru.    

Temuan hasil penelitian di atas sangat selaras dengan pendapat Institute of 

Medicine (2004) bahwa Kapasitas individu merupakan salah satu penentu utama 

untuk mengetahui dan memahami banyak hal tentang kesehatan. Hal ini pada 

akhirnya menjadi cikal bakal untuk menumbuhkan sikap dan perilaku yang 

diinginkan individu, karena kapasitas berarti memiliki dua makna pokok. Pertama 

potensi diri untuk termotivasi agar mendapatkan akses terhadap pelayanan 

kesehatan berkualitas yang dibutuhkan. Kedua, berkaitan dengan keterampilan, 

baik keterampilan memilih alat peraga paling disukai, keterampilan  membaca 

bahan bacaan cetak tentang pesan kesehatan. Keterampilan ini membutuhkan 

dukungan keterampilan komunikasi oral mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan penyakit kronis TB Paru. Penelitian ini membuktikan argument Institute 
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of Medicine. Ternyata responden yang menunjukkan memilih Flyer sebagai alat 

peraga kesehatan tentang penyakit kronis TB Paru yang paling disukai. Disusul 

dengan leaflet, namun buku kader penyakit kronis direspon paling kurang disukai 

rsponden ( tabel 3.22 ).   

Alasan yang dikemukakan dan terungkap melalui penggalian (probing) 

dengan responden saat wawancara adalah karena alat peraga flyer penyakit kronis 

TB Paru nampak lebih menarik dan pesannya mudah dipahami karena juga 

disertai gambar berwarna. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

(2014)  Metode dan Media promosi Kesehatan yang disebut Flyer adalah alat 

peraga berbentuk selebaran yang berisi pesan kesehatan tententu didesain menarik 

disertai gambar sederhana biasanya berwarna dengan pesan yang singkat mudah 

dimengerti oleh orang yang membaca baik dalam bentuk kalimat maupun angka. 

Sedangkan media promosi Leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan 

dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-

gambar yang sederhana biasanya disajikan dapat dilipat. Leaflet ini biasanya 

digunakan untuk memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah, misalnya 

penjelasan tentang penyakit kronis TB Paru, gejala, cara penularan dan 

pengobatan penyakit kronis TB Paru. Leaflet ini juga disebarluaskan kepada 

khalayak termasuk penderita penyakit kronis TB Paru. Sedangkan buku kader 

adalah kumpulan bacaan yang perlu diketahui dan dipahami oleh kader dengan 

bahasa sederhana, namun biasanya agak tebal mencakup banyak halaman 

sehingga membutuhkan waktu dan motivasi tertentu untuk membacanya. Individu 

yang memiliki tingkat pendidikan rendah seperti yang digambarkan dalam hasil 

temuan pada penelitian ini yaitu lebih dari 67 % tidak tamat Sekolah Dasar (SD) 

dan Tamat SD atau sederajat bahkan disertai usia yang sudah lansia biasanya tidak 

mau untuk membaca buku kader yang agak tebal.   

 Sementara itu isi pesan kesehatan yang dituangkan pada alat peraga juga 

menentukan terhadap minat responden untuk membacanya sekalipun tingkat 

pendidikannya rendah ataupun tinggi. Responden cenderung memilih isi pesan  

yang tidak hanya sangat dibutuhkan untuk kesembuhan penyakitnya tertapi juga 

pesan yang menurut responden mudah dipahami. Ternyata menurut tabel 3.23, 
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responden memilih pesan yang paling memenuhi kebutuhan nya yaitu agar 

sembuh dari penyakit kronis TB Paru. Oleh karena itu respons paling banyak 

berupa pesan cara minum obat dan agar mendapat akses pengobatan penyakit 

kronis TB Paru. Respons yang diungkapkan adalah minum obat setiap hari selama 

6 bulan secara teratur.   

Temuan ini menjadi terasa makin penting karena pada tabel 3.24 sampai 

dengan tabel 3.29 semua responden mengemukakan tidak memperoleh 

pengetahuan pada masa lalu sebelum dinyatakan menderita sakit TB Paru oleh 

petugas kesehatan puskesmas baik tentang penyakit kronis TB Paru, cara 

penularan, maupun cara pengobatan penyakit kronis TB Paru.  Hal ini berarti 

kapasitas individu khususnya pengetahuan baru yang diperoleh sangat 

menentukan tingkat literasi kesehatan. Pengetahuan baru yang diperoleh 

khususnya tentang cara minum obat penyakit kronis TB Paru yang benar yang 

diperoleh setelah kontak dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan petugas 

kesehatan Puskesmas akan meningkatkan tingkat literasi kesehatan responden. 

Kondisi temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sharon 

E. Barrett et. al, (2006) dalam jurnal of Health Care for the Poor and 

Underserved bahwa individu dikatakan memiliki literasi kesehatan antara lain jika 

memahami anjuran petugas kesehatan, dapat melakukan pengobatan dengan benar, 

dan  mengetahui tempat memperoleh pelayanan kesehatan (Sharon E. Barrett et. al, 

2006 ).   

Disamping itu paket Obat penyakit kronis TB Paru diberikan menurut 

ketentuan paket program penyakit  kronis TB Paru secara gratis oleh petugas 

kesehatan Puskesmas kepada setiap penderita yang berkunjung untuk periksa ke 

Puskesmas dalam rangka  pengobatan penyakit kronis TB Paru. Paket obat 

tersebut diberikan secara bertahap biasanya rata-rata untuk konsumsi 2 minggu 

dan tidak diberikan sekaligus untuk kebutuhan selama 6 bulan. Dengan cara 

seperti ini penderita diminta berkunjung kembali ke Puskesmas terdekat setempat 

untuk dilakukan evaluasi perkembangan pengobatan disamping dilakukan 

pemeriksaan lanjutan yang diperlukan, pemberian obat paket program dan 

penyuluhan penyakit kronis TB paru bagi penderita oleh petugas kesehatan 
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Puskesmas. Oleh karena itu interaksi keeratan hubungan petugas kesehatan 

Puskesmas dan keaktifan penderita penyakit kronis TB Paru untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan berkualitas tepat guna harus ditumbuhkan, dibina secara 

keberlanjutan dan agar mendukung kesembuhan pengobatannya. Kondisi ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wolf MS et al, (2004) pada 

penelitian berjudul Health Literacy and Patient Knowledge in A Southern US HIV 

Clinic, di Lousiana, USA pada penyakit kronis berbeda dari penelitian ini dan 

mengungkapkan bahwa manajemen pengobatan HIV memerlukan keeratan 

hubungan antara petugas kesehatan dan keterlibatan pasien secara aktif dalam 

pengobatannya secara tepat berkelanjutan. (Wolf MS et al, 2004). 

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.47 menunjukkan bahwa keterkaitan kapasitas 

individu dengan literasi kesehatan secara keseluruhan dapat disimpulkan 

katagorinya adalah sedang, namun cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata totalnya adalah 1,26.  

IV.3 Gambaran Keterkaitan Kultur dengan Literasi Kesehatan Penderita 

Penyakit Kronis TB Paru. 

Kultur (culture) bermakna gabungan ide, makna, dan nilai yang diperoleh 

individu sebagai anggota masyarakat. Kultur dapat dipelajari menurut fenomena 

sosial, dan bukan diperoleh dari keturunan, bahkan sering kali pengaruhnya dapat 

dirasakan tanpa sadar. Manusia belajar melalui pranata sosial, interaksi satu sama 

lain, juga melalui produk budaya seperti buku dan televisi (Institute of Medicine, 

2002). Bahasa merupakan sentral dari kehidupan sosial yang berpengaruh 

terhadap banyak hal tentang pengetahuan kultur. Bahasa tidak hanya merupakan 

sistem paling kompleks yang membentuk pengalaman, melainkan pula bahasa 

merupakan sarana berpengaruh kuat (Powerful) tetapi fleksibel yang dapat 

dikembangkan oleh manusia (Duranti, 1997). 

Kultur berpengaruh besar terhadap literasi kesehatan dan outcome kesehatan. 

Perbedaan latar belakang pendididikan antara pasien dan petugas kesehatan, 

termasuk pula pengguna informasi kesehatan dapat menimbulkan hambatan 
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terhadap literasi kesehatan (Zborowski, 1952; Zola, 1966). Individu pada 

hakikatnya dibentuk melalui pengalaman – pengalaman hidup dan terpapar pada 

kultur yang beragam. Perilaku yang ditunjukkan individu merupakan perwujudan 

dari pengalaman diri. (Institute of Medicine,2002). 

 Kultur, sosial, dan keluarga mempengaruhi bentuk pengetahuan, sikap dan 

keyakinan individu. Hal ini pada akhirnya juga mempengaruhi literasi kesehatan 

bahkan juga berdampak pada peningkatan outcome kesehatan. Bahasa daerah, 

status sosial ekonomi, jenis kelamin, ras dan etnik merupakan bentuk kultur  yang 

dapat berkembang sebagai  bentuk sosio kultural literasi kesehatan. 

Kultur individu dalam literasi kesehatan pada penelitian ini dikaji dengan 

melihat dua aspek pokok. Pertama adalah pengetahuan baru yang diperoleh 

responden. Kedua, sikap positif dan perilaku untuk berubah. 

Pada bahasan ini didasarkan pada data Bab III tabel 3.30 sampai dengan 

tabel 3.45. Pada tabel 3.30 menggambarkan Kultur individu dilihat dari 

pengetahuan baru yang diperoleh setelah periksa penyakitnya ke Puskesmas.  

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.48 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kultur individu dilihat dari aspek pengetahuan baru yang diperoleh pada saat 

periksa ke Pusksemas, dapat digambarkan kesimpulan katagorinya adalah sedang, 

cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total tentang 

pengetahuan baru yang diperoleh saat periksa ke Puskemas adalah 2,15.  

Data lain yang juga diungkap pada tabel 3.30 adalah bahwa responden 

menyatakan membutuhkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang diperoleh  

responden berupa hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kronis TB Paru didapat 

setelah periksa ke Puskesmas. Namun gambaran pengetahuan baru yang diperoleh 

respoden saat periksa ke Puskesmas yang berkaitan dengan penyakit kronis TB 

Paru gambarannya bervariasi. Pada tabel 3.32 memaparkan cara minum obat dan 

pengobatan penyakit kronis TB Paru merupakan dua pengetahuan baru yang 

paling banyak mendapat perhatian responden dibanding dengan pengetahuan baru 

berupa cara mencegah penularan penyakit kronis TB Paru dan makan makanan 
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sehat bergizi. Hasil penggalaian (probing) dengan penderita penyakit TB Paru 

yang menjadi responden saat wawancara mengungkapkan bahwa responden baru 

mengetahui penyakitnya setelah periksa ke Puskesmas.  Diungkapkan bahwa 

responden menjadi paham cara minum obat agar sembuh. Saya juga sedikit 

mengerti penularan penyakit Paru sehingga membuatnya lebih waspada agar tidak 

menular kepada keluarga dekat, dan juga disuruh makan makanan bergizi seperti 

susu.  

Temuan lain penelitian ini pada tabel 3.31 memaparkan manfaat yang 

dirasakan responden tentang pengetahuan baru yang diperoleh dari Puskesmas. 

responden menyatakan bahwa pengetahuan baru yang diperoleh saat periksa ke 

Puskesmas dirasakan bermanfaat. Cara minum obat dan pengobatan penyakit 

kronis TB Paru dipandang responden sebagai pengetahuan baru yang paling 

bermanfaat saat periksa ke puskesmas. Sedangkan pengetahuan baru tentang cara 

mencegah penularan penyakit kronis TB Paru dan makan makanan bergizi 

mendapat respon yang lebih sedikit dari responden disbanding dengan lainnya.  

(Tabel 3.33). 

Kultur (culture) jika dipandang per definisi, maka individu dalam 

masyarakat memproleh ide, makna, dan nilai. Kultur dapat dipelajari menurut 

fenomena sosial melalui saling beinteraksi (Institute of Medicine, 2002). Bahasa 

merupakan sentral dari kehidupan sosial yang membentuk pengalaman dan 

berpengaruh sangat kuat pada pembentukan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan 

perilaku individu. (Duranti, 1997). 

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang memiliki keunikan tersediri, yaitu 

Sumenep sebagai bagian dari Pulau Madura. Kultur Sumenep adalah religious 

kultural, suatu kondisi budaya yang menganut islam sebagai mayoritas agama 

yang dianut di tengah masyarakat. Namun pada sisi lain kultur sumenep adalah 

kultur tradisional. Madura memiliki bahasa sendiri yang digunakan sebagai 

bahasa ibu di hampir setiap keluarga di pedesaan tidak terkecuali desa yang 

menjadi sampel penelitian ini yaitu bahasa Madura. Setelah dilakukan observasi 

tidak ada satupun pesan yang dipampangkan di sekitar puskesmas secara tertulis 
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baik dalam bentuk flyer, leaflet maupun poster, maupun yang diberikan kepada 

penderita penyakit Kronis TB Paru berbahasa Madura. Semuanya pesan kesehatan 

tertulis dipaparkan dalam bahasa Indonesia.  

Padahal kondisi sosial ekonomi responden bervariasi. Terbukti pesan 

kesehatan berbahasa Indonesia tidak sepenuhnya dimengerti oleh semua 

responden.  Faktanya baru 64 % responden yang bisa baca tulis (lihat tabel 3.2 

sampai tabel 3.6). Jika dilihat dari karakteristik umur responden 3 % diantaranya 

sudah lansia. Mereka cenderung kurang mengerti pesan bahasa cetak. Tingkat 

pendidikan responden 37 % masih tidak lulus atau tidak sekolah. Secara sosial 

ekonomi beban ekonominya cukup tinggi karena ternyata masih terdapat 64 % 

responden yang menyatakan memiliki 3 tanggungan orang atau lebih dalam 

keluarga (lihat tabel  3.5 ). Padahal 65 % responden mengaku memiliki pekerjaan 

utama sebagai petani (tabel 3.7). Lebih – lebih dinyatakan bahwa hampir seluruh 

95 % responden menyatakan baru mendapatkan pengetahuan baru tentang 

penyakit kronis TB Paru setelah periksa ke Puskesmas (lihat tabel 3.30).  

Fakta ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan baru yang diperoleh 

responden saat periksa ke Puskesmas sebagian diperoleh melalui komunikasi oral 

antara petugas dengan responden. komunikasi oral ini dianggap lebih membantu 

responden, karena penyampaian pesan oleh petugas kesehatan Puskesmas dapat 

dilakukan dengan mamakai bahasa Madura yang seluruh responden dipastikan 

memahaminya.   

Susan J, Shaw et.al, 2008. dalam penelitiannya berjudul  The role of 

culture in Health Literacy and chronic disease Screening and Management, yang 

dipublikasi pada Jurnal Immigran Minority Health. USA, mengemukakan bahwa 

Perbedaan kultur bahasa dan status sosial ekonomi memberikan kontribusi 

terhadap rendahnya literasi kesehatan. (Susan J, Shaw et.al, 2008). Namun 

demikian penelitian ini mengungkap bahwa 95 % responden menganggap bahwa 

mengetahui penyakit kronis TB paru setelah periksa ke Puskesmas, dan 

pengetahuan paling mendapat respons oleh hampir semua  responden adalah cara 

minum obat penyakit TB Paru.( lihat tabel 3.30 dan 3.32 ).  Bahkan pengetahuan 

baru yang diperoleh tentang penyakit kronis TB Paru juga dirasakan bermanfaat 
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oleh hampir seluruh responden. Diantara pengetahuan yang paling bermanfaat 

adalah cara minum obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru. ( tabel 3.33 ). 

Gambaran ini selaras dengan pendapat Susan J, Shaw et.al, 2008, bahwa literasi 

kesehatan dapat ditunjukkan dengan berperilaku menurut anjuran pesan kesehatan 

menurut instruksi medis. Sehingga literasi kesehatan berperaan membentuk sikap 

kepatuhan pasien, dan outcome penyakit kronis. Untuk  outcome kesehatan pada 

penderita penyakit TB Paru, data profil Kesehatan Kabupaten Sumenep 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kesembuhan penderita penyakit kronis 

TB paru di Kabupaten Sumenep dari hasil pengobatan penyakitnya pada tahun 

2015 adalah 96 % ( Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Tahun 20015). 

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti digambarkan pada tabel 3.48 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kultur individu dilihat dari aspek sikap positif dan perilaku untuk berubah, dapat 

digambarkan kesimpulan katagorinya adalah sedang, tetapi cenderung rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata total tentang sikap positif responden berubah 

adalah 1,94. Namun demikian kultur individu dilihat dari aspek perilaku 

responden untuk berubah kesimpulan katagorinya adalah sedang, tetapi ada 

kecenderungan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil hitungan rata-rata total 

perilaku responden untuk berubah adalah 2,22.   

Kultur individu jika dilihat dari sikap positif dan perilaku untuk berubah 

berdasarkan temuan data hasil penelitian ini dapat dilihat lebih detail pada tabel 

3.34 sampai dengan tabel 3.45. 

Dari hasil temuan data pada tabel 3.34 responden menyatakan  

menyanggupi untuk mematuhi untuk berobat secara teratur ke Puskesmas bahkan 

dinyatakan kesanggupan mematuhi untuk berobat mematuhi untuk berobat secara 

teratur ke puskesmas 2 kali setiap bulan. Hasil penggalian (probing) pada 

responden saat wawancara berhasil mengungkapkan bahwa jadwal untuk berobat 

ke puskesmas sudah di tentukan oleh petugas kesehatan Puskesmas, juga untuk 

pengambilan obat TB Paru nya. (tabel 3.34 dan tabel 3.40). Responden juga  

menyatakan keyakinannya (tabel 3.35) bahwa penyakit kronis TB Paru dapat 
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disembuhkan dengan patuh minum obat TB Paru, secara teratur selama 6 bulan 

berturut-turut tanpa henti. (tabel 3.35 dan tabel 3.41) 

Temuan lain pada penelitian ini yang mengungkap sikap positif sesuai 

tabel 3.36  dan tabel 3.42 menunjukkan responden menyatakan sangat menyadari 

bahwa penyakit kronis TB Paru adalah penyakit menular kepada orang lain dan 

bukan penyakit akibat guna-guna. Sikap kesediaan untuk berubah sesuai tabel 

3.37 pada penelitian ini, yang menunjukkan bahwa responden bersedia melakukan 

perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari dirumah. Bahkan menurut tabel 3.43 

responden mengaku menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mandi 

dan mencuci tangan dengan memakai air bersih dan sabun merupakan perilaku 

yang paling banyak direspon. Sedangkan perilaku tidak meludah dan membuang 

dahak di sembarang tempat dan perilaku anggota keluarganya tidak ada yang 

merokok masih kurang mendapat perhatian. Faktanya adalah masih 64 % anggota 

keluarga  masih merokok, padahal hal ini merupakan perilaku yang jika dilakukan 

di dekat penderita akan menambah memperburuk keadaan penderita penyakit 

kronis TB Paru  akibat asap rokoknya. Sekalipun responden telah berhenti tidak 

merokok, namun responden menjadi perokok pasif dan menghisap asap rokok dari 

oorang lain yang berdekatan dengan responden ( tabel 3.37 dan tabel 3.43) 

Data temuan dari penelitian ini pada tabel 3.38 memberikan gambaran 

bahwa di era modern seperti saat ini masih terdapat 21 %  responden yang percaya 

pada dukun untuk penyembuhan penyakit kronis TB Paru. Pada tabel 3.44 

mengungkapkan bahwa  responden menyatakan bahwa melakukan pengobatan ke 

dukun hanya sebagai pengobatan alternatif saja. Temuan ini menerangkan bahwa 

responden masih lebih cenderung melakukan pengobatan ke Puskesmas dengan 

minum obat paket untuk penyakit kronis TB Paru tetapi sebagain kecil lainnya 

melalukan pengobatan ke dukun sebagai pengobatan alternative.  (tabel 3.38 dan 

tabel 3.44). 

Penelitian yang dilakukan Susan J, Shaw et.al, 2008, berjudul The role of 

culture in Health Literacy and chronic disease Screening and Management, yang 

dipublikasi pada Jurnal Immigran Minority Health, USA menemukan bahwa 

keyakinan kultural yang berhubungan dengan sehat dan sakit berpengaruh pada 
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kemampuan individu dalam memahami dan bertindak menurut instruksi pesan 

dari petugas perawatan kesehatan. Temuan hasil pada penelitian ini selaras 

dengan pendapat di atas bahwa pada faktanya didapatkan hampir semua 95 % 

responden menyatakan mendapat pengetahuan baru saat periksa ke Puskesmas 

tentang tang cara minum obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru. Ini berarti 

sebelum periksa ke Puskesmas, pada awalnya walaupun responden telah sakit 

disertai keluhan gejala batuk berkepanjangan misalnya,  tetapi belum mengetahui 

kalau penyakit yang diderita adalah penyakit kronis TB Paru. Karena penyakit ini 

disadari terjadi secara kronis menahun, juga jika diobati membutuhkan waktu 

yang lama sekitar 6 bulan bergantung kepada keparahan penyakitnya. Jadi 

responden pada awalnya menjalani kehidupannya menurut keyakitan kulturalnya. 

 Namun demikian setelah kontak dengan petugas kesehatan Puskesmas 

dan dilakukan pemeriksaan terhadap penyakitnya, baru hasilnya memastikan 

bahwa responden diketahui menderita penyakit kronis TB Paru. Berbagai anjuran 

dan nasihat diberikan oleh petugas kesehatan Puskesmas kepada responden. 

Hasilnya menunjukkan bahwa keyakinan responden tentang sakit yang 

dideritanya mengalami perubahan pengetahuan disertai sikap. Data menunjukan 

bahwa pada  awalnya responden tidak mengetahui tentang penyakitnya berubah 

menjadi banyak mengetahui bahkan antara lain hampir semua responden 

menyatakan baru mengetahui tentang cara minum obat saat periksa ke Puskesmas 

( tabel 3.32).   

Bahkan responden juga menyatakan pengetahuan baru tentang cara minum 

obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru yang diperoleh saat periksa di 

Puskesmas menyatakan bermanfaat ( lihat tabel 3.33 ). Kesadaran seperti itu yang 

timbul dari responden menjadi bekal sangat kuat untuk mematuhi minum obat 

penyakit kronis TB Paru menurut yang anjurkan oleh Petugas Kesehatan 

Puskesmas.  Sikap positif lain yang muncul pada diri responden adalah adanya 

keyakinan responden bahwa penyakit kronis TB Paru dapat disembuhkan dengan 

patuh minum obat TB Paru secara teratur dan tuntas ( tabel 3.35 ). Sikap positif 

lainnya adalah tingginya kesadaran bahwa penyakit kronis TB Paru adalah 

penyakit menular kepada orang lain dan bukan penyakit akibat guna-guna. 
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Responden juga menyatakan bersedia melakukan perilaku hidup bersih dan sehat 

sehari hari di rumah. Pada tabel 3.39 temuan data penelitian ini memaparkan 

hampir seluruh  responden mengungkapkan membutuhkan pendamping pengawas 

minum obat (PMO) penyakit kronis TB Paru dari keluarga dekat. Namun jika di 

lihat pada tabel 3.45 respons kebutuhan akan PMO dari keluarga dekat suami atau 

istri menjadi pilihan mayoritas respsonden, disusul anak, cucu, sepupu, ibu,  

mandiri dan kakak, dan memilih keponakan sebagai PMO dari keluarga 

dekat.( tabel 3.39 dan tabel 3.45) 

 Sikap positif lain yang muncul pada diri responden dapat juga dilihat dari 

ungkapan hasil probing dengan penderita yang menjadi responden yang  

mengungkapkan bahwa pola hidup bersih dan sehat memang dirasakan penting 

untuk dilakukan sehari-hari dalam kehidupan keluarga seperti mandi dan cuci 

tangan memakai air bersih dan sabun. Akan tetapi untuk menerapkan perilaku 

agar anggota keluarga tidak ada yang merokok, responden menganggap sulit 

dilakukan, karena kebiasaan merokok sudah menjadi kebiasaan orang sejak 

dahulu. Pada saat memeriksakan ke Puskesmas, petugas kesehatan puskesmas 

juga memberitahu agar tidak meludah dan membuang dahak di sembarang tempat, 

agar penyakitnya tidak menular kepada orang lain dalam keluarga dekat.  

Perubahan sikap dan perilaku pada temuan penelitian ini juga diungkap 

selaras dengan hasil penelitian Institute of Medicine, 2002 di Amerika, bahwa 

perilaku imigram Amerika pada awalnya menunjukkan pengalaman yang dibawa 

dari negara asal dan bahasa para Imigran sebelum masuk ke Negara Amerika. 

Namun kemudian para imigran setelah masuk ke negara Amerika mengadopsi 

pengalaman baru menurut sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan penyakit di 

Amerika yang memakai bahasa Inggris dalam berkomunikasi. (Institute of 

Medicine,2002) 

Perubahan sikap dan perilaku individu pada temuan penelitian ini yang 

diadopsi individu responden misalnya dalam berobat dan menjalani pengobatan 

dan pemeriksaan penyakit kronis TB Paru ke Puskesmas, juga selaras seperti apa 

yang  dikemukakan oleh Rogers Everett M and F Floyd Shoemaker dalam buku 

Memasyaraktan Ide-Ide Baru di sadur oleh Abdillah Hanafi, 1981 dengan 
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berpendapat bahwa berbagai perubahan sikap dan perilaku terjadi pada level 

individu yang disebut dengan adopsi sikap dan perilaku baru. Komunikasi dalam 

hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam adopsi pengetahuan, sikap 

dan bahkan perilaku baru.  penyebaran Ide - ide baru seperti contoh di atas yang  

disebarluaskan oleh petugas kesehatan Puskesmas pada hakikatnya adalah  

inovasi yang dikomunikasikan melalui bahan cetak maupun oral dalam jangka 

waktu tertentu kepada individu dalam suatu komunitas masyarakat memberikan 

dampak berupa perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku yang tampak. Hal 

ini karena penyampaian pesannya beroriientasi pada klien. Sedangkan inovasi 

adalah gagasan atau tindakan yang dianggap  baru oleh individu dalam hal ini 

penerita penyakit kronis TB Paru. Dikemukakan pula bahwa penyampaian pesan 

yang berorientasi pada klien menunjukkan lebih berhasil jika disertai oleh 

keterkaitan dengan kebutuhan riel klien dibanding dengan penyampaian pesan 

yang lebih berorientasi pada inovasi.  (Rogers Everett M and F Floyd Shoemaker, 

1981) . 

Dari hasil temuan data penelitian di lapangan setelah dilakukan analisis 

seperti tercantum pada tabel 3.48 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

keterkaitan kultur individu dengan literasi kesehatan dapat digambarkan 

katagorinya adalah sedang, namun cenderung pada kategori rendah. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rata-rata total keterkaitan kultur individu dengan literasi 

kesehatan adalah 2,10.  

Berikut ini temuan hasil penelitian dilakukan analisis tabulasi silang. Hasil 

analisisnya menggambarkan sebagai berikut. Pada tabel tabulasi silang pertama 

menggambarkan analisis tabulasi silang keterkaitan kapasitas individu dan literasi 

kesehatan. Tabel kedua menggambarkan keterkaitan kultur individu dengan 

lirerasi kesehatan. Pada kedua analisis tabulasi silang ini ditegakkan beberapa 

asumsi dasar sebagai barikut: 
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IV.4 Keterkaitan Kapasitas Individu dengan Literasi Kesehatan  

Tabel 4.1 Kapasitas Individu dengan Literasi Kesehatan      

   LITERASI 

Total    RENDAH SEDANG TINGGI 

KAPASITAS TINGGI Count 0 2 6 17 

% of Total .0% 2.0% 6.0% 17.0% 

SEDANG Count 16 55 4 75 

% of Total 16.0% 55.0% 4.0% 75.0% 

RENDAH Count 14 3 0 8 

% of Total 14.0% 3.0% .0% 8.0% 

Total Count 30 60 10 100 

% of Total 30.0% 60.0% 10.0% 100.0% 

Sumber : Kuesioner pertanyaan no.8 s.d no. 29 

Pada tabel 4.1 di atas dapat digambarkan bahwa terdapat keterkaitan yang 

cukup erat antara kapasitas individu dengan literasi kesehatan. Ini berarti bahwa 

makin tinggi kapasitas individu berkontribusi terhadap makin tinggi pula literasi 

kesehatannya. Ketika literasi kapasitas individu rendah maka literasi kesehatan 

akan juga ikut rendah yaitu 14 %. Namun demikian ketika kapasitas individu 

meningkat menjadi sedang, maka diikuti pula dengan makin meningkatnya literasi 

kesehatan menjadi katagori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 55 %. 

Hal ini selaras dengan teori  yang dikemukakan Institute of Medicine, 

(2002) yang mengemukakan bahwa kapasitas individu pada hakikatnya 

merupakan rangkaian sumberdaya keterampilan yang dimiliki individu untuk 

memahami berbagai hal tentang kesehatan, seperti memahami informasi 

kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Kata istilah kapasitas bermakna 

potensi diri sekaligus keterampilan dalam membaca bahan bacaan maupun 

keterampilan berkomunikasi oral. Dengan kata lain kapasitas individu  

menentukan tingkat literasi kesehatan, jika bahan bacaan yang dipahami adalah 

pesan kesehatan. (Institute of Medicine, 2002) 
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Kapasitas individu dapat ditunjukan pula dalam kefasihan membaca, 

memahami bahan bacaan dan bertindak berdasarkan bahan bacaan yang dipahami. 

Makin tinggi kefasihan mambaca individu makin tinggi pula kapasitas individu. 

Pada sisi lain literasi kesehatan masyarakat bermanfaat pula untuk menggali 

banyak hal seperti informasi pemanfaatan pelayanan kesehatan, perilaku yang 

berisiko kesehatan, dan bahkan outcome kesehatan. (Rudd ReRenzulli, 2004). 

Instritute of Medicine (2004) berpendapat bahwa pengetahuan konseptual perlu 

dimiliki individu agar dapat meningkatkan literasi kesehatannya. Oleh karena itu 

makn tinggi kapasitas individu akan sangat berkontribusi pada peningkatan 

literasi kesehatan (Institute of Medicine, 2004).  

IV.5 Keterkaitan Kultur Individu dengan Literasi Kesehatan  

Tabel 4.2 Kultur Individu dengan Literasi Kesehatan      

   LITERASI 

Total    RENDAH SEDANG TINGGI 

KULTUR TINGGI Count 3 8 9 21 

% of Total 3.0% 8.0% 9.0% 21.0% 

SEDANG Count 9 49 1 59 

% of Total 9.0% 49.0% 1.0% 59.0% 

RENDAH Count 18 3 0 20 

% of Total 18.0% 3.0% .0% 20.0% 

Total Count 30 60 10 100 

% of Total 30.0% 60.0% 10.0% 100.0% 

Sumber : Kuesioner pertanyaan no.8 s.d no 19 dan no. 30 s.d no. 45  

Pada tabel 4.2 diatas tentang keterkaitan kultur individu dengan literasi 

kesehatan dapat dikaji dan menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang cukup 

antara kultur individu dengan literasai kesehatan. Tabel 4.2 menggambarkan 

bahwa ketika kultur individu rendah, maka literasi kesehatan juga ikut rendah. 

Pada tabel di atas ditunjukkan dengan persentase hanya 18 %. Akan tetapi jika 
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kultur meningkat menjadi kategiri sedang, terbukti literasi kesehatannya juga 

meningkat menjadi berkatagori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 49 %.  

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang 

dikemukakan oleh (Institute of Medicine, 2002) bahwa Kultur (culture) sebagai 

perpaduan ide, makna, dan nilai yang diperoleh individu anggota masyarakat. 

Duranti, 1997, berargumen bahwa kultur dapat dipelajari menurut fenomena 

sosial, dan bukan diperoleh dari keturunan. Manusia belajar melalui antara lain 

interaksi satu sama lain, juga pranata sosial dan produk budaya di bidang 

kesehatan seperti pesan kesehatan (Institute of Medicine, 2002). Bahasa 

merupakan sentral dari kehidupan sosial yang berpengaruh terhadap banyak hal 

termasuk di bidang kesehatan. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi terbukti 

membentuk pengalaman dan memiliki pengaruh kuat tetapi fleksibel yang dapat 

dikembangkan oleh manusia (Duranti, 1997).   

Ahli lain Zola, 1966 berpendapat, bahwa pada kondisi keberagaman 

berbahasa dalam suatu masyarakat, kultur sangat berperan penting untuk 

dipertimbangkan pada desain informasi dan pesan kesehatan. Hal ini karena 

banyak hal dipengeruhi oleh kultur seperti persepsi tentang sehat dan sakit, proses 

perawatan. Oleh karena kultur individu bahkan kultur masyarakat memiliki 

dampak besar terhadap literasi kesehatan dan outcome kesehatan. (Zola, 1966). 

Institute of Medicine,2002 mengemukakan bahwa pengalaman hidup individu 

dibentuk menurut kultur. Perilaku yang ditunjukkan individu merupakan 

perwujudan dari pengalaman diri. (Institute of Medicine,2002).  

    Pengetahuan baru, sikap positif dan perilaku untuk berubah dipengaruhi 

oleh kultur bahkan hingga membentuk keyakinan. Dengan demikian sikap positif 

perilaku dan keyakinan mempengaruhi individu berinteraksi berbagai hal dalam 

lingkungannya termasuk pula dengan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya  

memantapkan keterampilan literasi kesehatan dalam berbagai tatanan kesehatan. 

Kultur  tentang sehat dan sakit serta pola komunikasi petugas dan pasien penderita 

penyakit berkontribusi pada literasi kesehatan melalui pemahaman, serta 

pengambilan keputusan. (Institute of Medicine,2004). 
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Rogers Everett M and F Floyd Shoemaker dalam buku Memasyaraktan 

Ide-Ide Baru di sadur oleh Abdillah Hanafi, 1981 memberikan pandanagan bahwa 

individu dapat mengadopsi sikap dan perilaku baru melalui penyebaran Ide - ide 

baru dengan mengkomunikasikannya melalui bahan cetak maupun oral dalam 

jangka waktu tertentu kepada individu dalam suatu komunitas masyarakat akan 

berdampak pada perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku. Penyampaian 

pesan kesehatan yang berorientasi pada klienm dalam hal ini penderita penyakit 

kronis TB Paru, menunjukkan lebih berhasil jika disertai oleh keterkaitan dengan 

kebutuhan riel klien dibanding dengan penyampaian pesan yang lebih berorientasi 

pada inovasi.  (Rogers Everett M and F Floyd Shoemaker, 1981).  Pendapat ini 

makin mempertegas bahwa Perubahan sikap dan perilaku kultur individu di 

bidang kesehatan  berbanding lurus dengan peningkatan literasi kesehatan. Makin 

baik perubahan kultur individu, makin meningkat pula literasi kesehatannya 

bahkan pada akhirnya berdampak pula pada outcome kesehatan dalam hal ini 

berupa kesembuhan penderita penyakit kronis TB Paru. (Rogers Everett M and F 

Floyd Shoemaker, 1981) 
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan  

 Berlandaskan temuan  penelitian beserta hasil analisisnya yang dipaparkan 

pada Bab III dan Bab  IV,  peneliti pada bagian ini memaparkan kesimpulan  

untuk memberikan jawaban memadai pada rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian ini. Secara keseluruhan gambaran kesimpulannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep 

masuk dalam kategori sedang, namun terdapat kecenderungan berkatagori 

rendah dengan gambaran nilai rata-rata total sebesar 1,71. Literasi  kesehatan 

pada tingkat katagori ini nampak didukung tidak hanya oleh literasi bahan 

cetak terkait kesehatan, melainkan pula oleh literasi oral terkait kesehatan. 

Namun pencapaian literasi kesehatan ini terbukti lebih banyak didukung oleh 

literasi oral terkait kesehatan dari pada literasi bahan cetak terkait kesehatan. 

Hal ini karena beberapa alasan utama yaitu penderita penyakit kronis TB Paru 

di Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik tingkat pendidikan yang masih 

rendah, usia lanjut, ekonomi terbatas, bahkan dengan beban tanggungan 

keluarga cukup tinggi.     

 Terdapat keterkaitan linier antara kapasitas individu penderita penyakit 

kronis TB Paru dengan literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru di 

Kabupaten Sumenep.  Makin tinggi kapasitas individu, maka  berkontribusi 

pada makin tinggi pula tingkat literasi kesehatannya. Oleh karena itu, secara  

keseluruhan pencapaian keterkaitannya adalah katagori  sedang, namun 

cenderung pada kategori rendah, dengan gambaran  nilai rata-rata totalnya 

adalah 1,26. Pencapaian kapasitas individu ini gambarannya dapat dilihat dari 

kefasihan membaca dan pengetahuan kesehatannya pada masa lalu sebelum 

dinyatakan menderita penyakit kronis TB Paru oleh petugas kesehatan 

Puskesmas.  Kapasitas  individu  lebih banyak didukung kefasihan membaca 
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bahan cetak berisi pesan kesehatan dibanding dengan pengetahuan kesehatan 

pada masa lalu sebelum dinyatakan menderita penyakit kronis TB Paru oleh 

petugas kesehatan Puskesmas. Kapasitas individu yang ditunjukkan dalam 

kefasihan membaca bahan cetak berisi pesan kesehatan memberikan 

kontribusi yang kurang bermakna pada literasi kesehatannya. Akan tetapi 

pesan kesehatan yang paling menarik perhatian untuk dibaca terutama adalah 

mengenai cara minum obat penyakit kronis TB Paru secara benar yang 

disampaikan lewat alat bantu media Flyer. Lebih – lebih pengetahuan 

penderita penyakit kronis TB Paru pada masa lalu sebelum dinyatakan 

menderita penyakit tersebut oleh petugas Kesehatan Puskesmas, masih 

nampak sangat kurang sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan literasi kesehatannya.  

2. Terdapat keterkaitan linier antara kultur individu dengan literasi kesehatan 

penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep. Ini berarti jika 

makin tinggi  kultur individu yang mendukung perilaku kesehatan, maka akan 

berkontribusi makin tinggi pula literasi kesehatannya. Gambaran secara 

keseluruhan keterkaitan kultur individu dengan literasi kesehatan, kategorinya 

adalah sedang, namun cenderung berkategori rendah dengan nilai rata-rata 

total keterkaitan kultur individu dengan literasi kesehatan adalah 2,10.  

Keterkaitan ini tidak hanya didukung oleh pengetahuan baru terkait 

kesehatan seperti cara minum obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru 

yang diperoleh saat kontak dengan petugas kesehatan Puskesmas, melainkan 

juga didukung oleh sikap positif dan perilaku untuk berubah.  

Terbukti dalam penelitian ini bahwa penderita penyakit kronis TB Paru 

menyadari mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat tentang banyak 

hal terutama cara minum obat dan pengobatan penyakit kronis TB Paru, 

karena kedua hal tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhannya agar 

sembuh dari penyakit yang dideritanya.   

 

 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA   

 

V-3 
 

SKRIPSI LITERASI KESEHATAN PADA…  Nur Fajri Fitriyah 
 

V.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan analisis pada penelitian ini saran yang dapat 

disampaikan untuk meningkatkan literasi kesehatan dalam mendukung 

peningkatan outcome program penanggulangan penyakit kronis TB Paru di 

Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep,  diperlukan kebijakan operasional 

stratejik menyeluruh berkelanjutan dengan fokus pendekatan tiga pilar utama 

bagi penderita penyakit kronis TB Paru, keluarga serta masyarakat yaitu 

peningkatan pencegahan dan edukasi penyakit serta kesehatan dini berupa 

menanamkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan rumah sehat;  

pengobatan tepat guna terstandar penyakit kronis TB Paru; dan peningkatan 

literasi kesehatan dengan melibatkan berbagai dinas instansi terkait seperti 

Dinas Kesehatan,  Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama 

Kabupaten untuk menerapkan pendidikan dini Penyakit kronis TB Paru bagi 

anak sekolah di lembaga pendidikan dasar umum maupun agama islam. 

2. Untuk Puskesmas dan Petugas kesehatan Puskesmas pengelola program 

terkait. Diharapkan pesan kesehatan di desain dengan tepat guna 

menggunakan alat bantu terutama flyer dengan desain pesan kesehatan 

mengenai penyakit kronis TB Paru memakai bahasa yang lebih mudah untuk 

dipahami dan menarik dibaca sasaran seperti pesan kesehatan yang berbahasa 

Madura. Petugas Puskesmas penangung jawab program penyakit kronis TB 

Paru memberikan pelayanan yang makin profesional berkualitas berbasis klien 

penderita penyakit kronis TB Paru, khususnya dalam pelayanan promosi 

kesehatan dan konseling tentang Penyakit kronis TB Paru secara intensif yang 

tidak hanya disampaikan melalui media flyer tetapi juga dirancang dengan 

bahasa Madura. Hal ini sangat diperlukan agar program penanggulangan 

penyakit kronis TB Paru dapat memberikan kontribusi bermakna terhadap 

perubahan  perilaku terutama bagi penderita maupun keluarganya kearah yang 

mendukung keberhasilan program penanggulangan penyakit kronis TB Paru di 

Puskesmas se Kabupaten Sumenep.  
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3. Penelitian lebih lanjut tentang literasi kesehatan perlu dilakukan menggunakan 

metode eksplanatif dengan sampel yang lebih besar. Objek yang diteliti perlu 

diperluas tidak hanya meneliti penderita penyakit kronis TB Paru saja, 

melainkan  juga  mencakup meneliti keluarganya. 
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   Nomer Urut Responden 

 

(Diisi oleh peneliti) 

DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

  KUESIONER PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal wawancara 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap   :…………………………… 

Desa, Dusun   :…………………………… 

Puskesmas / Kecamatan  :…………………………… 

Kabupaten    :…………………………… 

Assalamualaikum Warohmatullaahi  Wabarokaatuh  

Yang saya hormati saudara-saudari responden, 

Saya, peneliti memohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu guna menjawab 

kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Pada penelitian berjudul “Literasi Kesehatan pada 

Penderita Penyakit Kronis Kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep”. Peneliti 

menjamin kerahasiaan semua jawaban yang anda berikan pada kuesioner dan wawancara 

ini.  Atas kesediaan dan bantuan anda, saya peneliti dengan segala kerendahan hati 

mengucapkan banyak terima kasih. 

Nur Fajri Fitriyah 
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II. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki  b.  Perempuan 

2. Usia        : ……. Tahun 

3. Agama       : .......... 

4. Jumlah anggota keluarga serumah    :........... orang 

5. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan :........... orang 

6. Pendidikan  formal terakhir yang diperoleh dan tamat: 

a. Sekolah Dasar/ sederajat 

b.  Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 

c.  Sekolah Menengah Atas/ sederajat 

d.  Perguruan Tinggi 

 7. Jenis pekerjaan utama 

a. Petani 

b. Wiraswasta 

c. Pegawai Negeri 

d. Lainnya sebutkan .......... 
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III. LITERASI  KESEHATAN 

• Tingkat Literasi Bahan cetak terkait kesehatan 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   

8 Gejala penyakit Kronis TB Paru 
perlu dipahami  

     Jika SS/S 
 Lanjut P.11 

 

9 Minum obat penyakit Kronis TB 
Paru dengan benar secara teratur 
menurut resep  

     Jika SS/S 
Lanjut P.12  

 

10 Memahami dan menerapkan 
perilaku hidup bersih dan sehat di 
keluarga  

     Jika SS/S 
Lanjut P.13 

 

11. Apa saja gejala penyakit Kronis TB Paru yang anda pahami dan  rasakan ? 

(jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu 

b. Batuk berdahak tebal, keruh dan kadang-kadang berdarah 

c. Demam ringan terkadang menggigil   

d. Lainnya sebutkan .......... 

12.  Bagaimana cara minum obat penyakit  Kronis TB Paru dengan benar secara 

teratur menurut resep yang anda pahami dan dilakukan ?  

a. Minum obat secara teratur selama 6 bulan terus menerus 

b. Minum obat setiap hari  kurang 6 bulan  

c. Minum obat boleh jarang lebih dari 6 bulan  

d. Lainnya sebutkan ........ 

13. Apa  saja perilaku hidup bersih dan sehat yang anda pahami dan terapkan di 

keluarga ? (jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan sabun  

b. Tidak meludah  dan membuang dahak di sembarang tempat 

c. Anggota keluarga tidak ada yang merokok  

d. Lainnya sebutkan .......... 
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• Tingkat Literasi Oral Terkait Kesehatan 

  Jawaban Responden   

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   
14 Pesan yang berkaitan dengan 

penyakit Kronis TB Paru perlu  
disampaikan  kepada keluarga 
dekat 

     Jika SS/S 
Lanjut P.17 

 

15 Pesan yang kurang dimengerti 
saat penyuluhan  penyakit 
Kronis TB Paru di tanyakan 
kepada petugas kesehatan 
Puskesmas  

     Jika SS/S 
Lanjut P 18  

 

 

16 
Semua Pesan yang disampaikan 
petugas kesehatan puskesmas 
saat penyuluhan penyakit Kronis 
TB Paru  perlu dipahami    

     Jika SS/S 
Lanjut P 19 

 

 

17. Apa saja pesan yang perlu  anda sampaikan kepada keluarga dekat? (jawaban 

bisa lebih dari satu ) 

a. Gejala penyakit Kronis TB Paru 

b. Cara mencegah penularan penyakit Kronis TB Paru 

c. Cara minum obat penyakit Kronis TB Paru 
d. Lainnya sebutkan .......... 

18. Apa saja pesan yang kurang dimengerti saat penyuluhan penyakit Kronis 

TB Paru yang anda tanyakan kepada petugas kesehatan puskesmas?  

(jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Cara minum obat penyakit Kronis TB Paru  

b. Cara mencegah Penularan penyakit Kronis TB Paru 

c. Makanan sehat bergizi  

d. Lainnya sebutkan .......... 
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19. Apa saja pesan yang diberikan petugas kesehatan puskesmas yang perlu 

anda pahami?  (jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Cara mencegah Penularan penyakit Kronis TB Paru  

b. Cara minum obat penyakit Kronis TB Paru  

c. Makanan sehat bergizi  

d. Lainnya sebutkan .......... 

IV. KAPASITAS INDIVIDU 

• Kefasihan Membaca 

  Jawaban Responden   

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   

20 Membaca pesan yang berkaitan 
dengan penyakit Kronis TB Paru 
perlu dilakukan  

     Jika SS/S 
Lanjut P.22 

 

21 Saya harus memahami cara 
minum obat  penyakit Kronis 
TB Paru dengan benar   

     Jika SS/S 
Lanjut P.23 

 

 

22. Bacaan apa yang berkaitan dengan penyakit Kronis TB Paru paling suka 

untuk dibaca ? 

a. Buku saku kader penanggulangan penyakit kronis TB Paru   

b. Leaflet penyakit kronis TB Paru  

c. Flyer penyakit kronis TB Paru   

d. Lainnya sebutkan .......... 

23. Bagaimana anda melakukan minum obat penyakit Kronis TB Paru ?  

a. Minum obat secara teratur selama 6 bulan terus menerus 

b. Minum obat setiap hari  kurang 6 bulan  

c. Minum obat boleh jarang lebih dari 6 bulan  

d. Lainnya sebutkan .......... 
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• Pengetahuan yang diperoleh pada masa lalu  

  Jawaban Responden   

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   
24 Sebelum dinyatakan sakit saya 

sudah mengetahui tentang 
penyakit Kronis TB Paru   

     Jika SS/S 
Lanjut P.27 

 

25 Sebelum dinyatakan sakit saya 
sudah mengetahui cara 
penularan penyakit Kronis TB 
Paru  

     Jika SS/S 
Lanjut P.28  

 

26 Sebelum dinyatakan sakit saya 
sudah mengetahui Cara 
pengobatan penyakit Kronis TB 
Paru  

     Jika SS/S 
Lanjut P.29 

 

 

 27. Sebelum diketahui sakit apa saja yang anda ketahui tentang penyakit 

Kronis TB Paru? (jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Gejala penyakit Kronis TB Paru  

b. Cara penularan penyakit Kronis TB Paru  

c. Cara minum obat dan pengobatan penyakit Kronis TB Paru  

d. Lainnya sebutkan .......... 

28. Sebelum diketahui sakit apa saja yang anda ketahui tentang cara penularan 

penyakit Kronis TB Paru?  (jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Melalui percikan udara 

b. Melalui dahak  

c. Melalui kontak langsung dengan penderita 

d. Lainnya sebutkan .......... 

29. Sebelum diketahui sakit apa saja yang anda ketahui tentang cara 

pengobatan penyakit Kronis TB Paru ?   

a. Minum obat secara teratus selama 6 bulan  

b. Minum obat setiap hari kurang dari 6  bulan 

c. Minum obat boleh setiap hari lebih dari 6 bulan 

d. Lainnya sebutkan .......... 
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V. Kultur  individu dalam literasi kesehatan  

• Pengetahuan baru  

  Jawaban Responden   

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   
30 Saya baru mengetahui tentang 

penyakit Kronis TB Paru setelah 
periksa ke puskesmas  

     Jika SS/S 
Lanjut P.32 

 

31 Pengetahuan tentang penyakit 
Kronis TB Paru yang saya di 
peroleh dari puskesmas 
bermanfaat  

      
Jika SS/S 
Lanjut P.33 

 

32. Apa saja pengetahuan baru yang anda dapatkan saat periksa ke puskesmas ? 

(jawaban bisa lebih dari satu )  

a. Cara mencegah penularan penyakit Kronis TB Paru  

b. Cara minum obat dan pengobatan penyakit Kronis TB Paru  

c. Makan Makanan sehat bergizi  

d. Lainnya sebutkan .......... 

33. Pengetahuan baru apa saja yang dirasakan bermanfaat bagi anda saat periksa 

ke puskesmas ? (jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Cara mencegah penularan penyakit Kronis TB Paru  

b. Cara minum obat penyakit Kronis TB Paru  

c. Makan Makanan sehat bergizi  

d. Lainnya sebutkan .......... 
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• Sikap Positif dan perilaku untuk berubah   

  Jawaban Responden   

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan Koding 

  5 4 3 2 1   
34 Kesanggupan  mematuhi untuk 

berobat secara teratur ke  
Puskesmas  

     Jika SS/S 
Lanjut P.40 

 

35 Penyakit  Kronis TB Paru dapat 
di sembuhkan dengan patuh 
minum obat Kronis TB Paru 
secara teratur 

     Jika SS/S 
Lanjut P.41 

 

36 Menyadari bahwa penyakit 
Kronis TB Paru adalah penyakit 
menular kepada orang lain dan 
bukan penyakit akibat guna-guna    

     Jika SS/S 
Lanjut P.42 

 

37 Bersedia  melakukan perilaku 
hidup bersih dan sehat sehari-hari 
di rumah untuk mencegah 
penyakit Kronis TB Paru  

     Jika SS/S 
Lanjut P.43  

 

38  Saya percaya pada dukun untuk 
penyembuhkan penyakit Kronis 
TB Paru  

     Jika SS/S 
Lanjut P.44 

 

39 Saya membutuhkan pendamping 
Pengawas Minum Obat (PMO) 
penyakit Kronis TB Paru    

     Jika SS/S 
Lanjut P.45 

 

 

40.  Berapa kali anda sanggup memeriksakan diri dan berobat teratur ke 

Puskesmas ?  

a. 2  kali setiap bulan    

b. 1 kali setiap bulan   

c. 2 bulan sekali 

d. Lainnya sebutkan .......... 

41.  Bagaimana cara minum obat penyakit Kronis TB Paru yang benar ?  

a. Minum obat secara teratur selama 6 bulan  

b. Minum obat setiap hari kurang dari 6  bulan 

c. Minum obat boleh setiap hari lebih dari 6 bulan 

d. Lainnya sebutkan .......... 
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42. Bagaimana sikap anda tentang penyakit Kronis TB Paru ?  

a. Penyakit Kronis TB Paru adalah penyakit menular kepada orang lain 

b. Penyakit Kronis TB Paru adalah penyakit akibat guna – guna  

c. Penyakit Kronis TB Paru adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

d. Lainnya sebutkan .......... 

43.  Apa saja perilaku hidup bersih dan  sehat yang anda lakukan ? (jawaban bisa 

lebih dari satu) 

a. Mandi dan cuci tangan memakai air bersih dan sabun  

b. Tidak meludah  dan membuang dahak di sembarang tempat 

c. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 

d. Lainnya sebutkan .......... 

44. Mengapa anda percaya pada dukun untuk penyembuhan  penyakit Kronis TB 

Paru ?  

a. Dorongan  keluarga dekat    

b. Saran tetangga   

c. Pengobatan  alternative  

d. Lainnya sebutkan .......... 

45.  Menurut anda siapa dari kalangan keluarga dekat yang paling cocok untuk 

menjadipendamping pengawas minum obat (PMO)  penyakit Kronis TB 

Paru ?  

a. Suami/ istri    

b. Anak     

c. Mandiri 

d. Lainnya sebutkan .......... 
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