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ABSTRAK 

Keberadaan literasi kesehatan yang saat ini sedang gencar dibicarakan di Indonesia. Tinggi 

rendahnya kondisi literasi kesehatan dapat dipengaruhi oleh faktor usia, pendapatan, 

pekerjaan dan tingkat pendidikan. Namun selain faktor tersebut, yang menjadi faktor utama 

dalam perkembangan tingkat literasi kesehatan terutama pada daerah pedesaan adalah 

keberadaan kultur. Berdasarkan fenomena yang dijumpai peneliti, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran kondisi literasi kesehatan ibu muda, keterkaitan kapasitas 

individu berupa tingkat pendidikan dengan literasi kesehatan dan keterkaitan kultur dengan 

literasi kesehatan. Penelitian ini mengadopsi dari konsep literasi kesehatan menurut Sorensen 

tentang Health Literacy Survey Europe (HLS-EU). Metode yang digunakan adalah  metode 

kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Sampel yang dipilih dengan menggunakan total sampling sebanyak 90 responden, karena 

populasi kurang dari 100 responden. Wawancara menggunakan kuesioner yang di uji coba 

dengan menggunakan penggalian jawaban (probing) sebagai penunjang keakuratan data.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat literasi kesehatan ibu muda di desa 

Manduro Manggung Gajah Ngoro Mojokerto dikatagorikan sedang dengan persentase 

35,84% pada tahun 2015-2019. Literasi kesehatan pada tingkat katagori ini nampaknya lebih 

di dukung oleh kemampuan ibu muda untuk mengakses, memahami, menilai dan menerapkan 

informasi kesehatan yang diperoleh dari media cetak maupun digital. Disamping itu 

ditemukan pula keterkaitan linier antara kapasitas individu dengan literasi kesehatan yang 

ditunjang dari tingkat pendidikan ibu muda, dari hasil crosstab yang dilakukan peneliti 

menunjukkan hasil keterkaitan yang sangat erat. Semakin rendah tingkat pendidikan ibu 

muda, maka semakin rendah pula kondisi literasi kesehatannya. Demikian pula ditunjukkan 

mengenai keterkaitan linier juga antara kultur dengan literasi kesehatan yang mana kondisi 

kultur yang paling berpengaruh dalam penelitian ini, karena latarbelakang lokasi penelitian 

ini adalah etnis Madura Pendalungan yang mana tradisi nikah muda masih menjadi tradisi 

dan kepercayaannya. Semakin tinggi kultur yang dianut maka semakin tinggi pula kondisi 

literasi kesehatannya. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil data temuan bahwa keterkaitan 

antara kultur dengan literasi kesehatan berkatagori tinggi dengan persentase sebesar 12,62%.  

Kata Kunci : Literasi Kesehatan, tingkat pendidikan, kultur. 



ABSTRACT 

This is what will later be used as a service decision in the form of appropriate health 

measures. The existence of health literacy which is currently being heavily discussed in 

Indonesia. The high and low condition of health literacy can be influenced by factors of age, 

income, employment and education level. But besides these factors, the main factor in the 

development of health literacy levels, especially in rural areas, is the existence of culture. 

Based on phenomeno found by researchers, in study aims to describe the condition of young 

mothers health literacy, the interrelation of individual capacities in the form of education 

levels with health literacy and the relation between culture and health literacy. This study 

adopted the concept of health literacy according to Sorensen about Health Literacy Survey 

Europe (HLS-EU). The method used is descriptive quantitative method. The sampling 

technique uses purposive sampling method. Samples were selected using a total sampling of 

90 respondents, because the population was less than 100 respondents. Interviews use 

questionnaires that are tested by using probing as supporting data accuracy.This research can 

be concluded that the description of the level of health literacy of young mothers in Manduro 

Manggung Gajah village is categorized as moderate, but tends to be low with 35,84%. Health 

literacy at this category level seems to be supported more by the ability of young mothers to 

access, understand, assess and apply health information obtained from print and digital 

media. Besides that, it was also found a linear link between the capacity of individuals with 

health literacy supported by the education level of young mothers, from the results of the 

crosstab conducted by researchers showed very close linkages. Because the lower the level of 

education of young mothers, the lower the condition of health literacy. Likewise, it is also 

shown about the linear relationship between culture and health literacy which is the most 

influential condition of culture in this study, because the background of the location of this 

research is the Madurese Pendalungan ethnicity where the tradition of young marriage is still 

a tradition and belief. The higher  culture adopted, it can make the higher the condition of 

health literacy too. In this study the results of the data show that the association between 

culture and health literacy is categorized as high 12,62%. 

 

Keywords: Health Literacy, education level, culture. 



 

 

1.1 PENDAHULUAN 

 Keberadaan literasi kesehatan saat 

ini sedang gencar dibicarakan di 

Indonesia. Khususnya pada daerah 

pedesaan yang dinilai literasi 

kesehatannya masih membutuhkan 

waktu dalam meningkatkan. Literasi 

kesehatan dalam hal ini sebagai 

prediktor yang memiliki keterkaitan 

terkuat dari ruang lingkup kesehatan 

yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan 

didalamnya sebagai penunjang 

peningkatan literasi kesehatan, 

kegiatan ini dimulai dari kegiatan 

masyarakat yang diselenggarakan 

pemerintah maupun dari kader-kader 

kesehatan terdekat. Tinggi rendahnya 

literasi kesehatan dapat ditunjang dari 

faktor usia, ekonomi, tingkat 

pendidikan dan budaya. Tolok ukur 

yang paling menonjol adalah tingkat 

pendidikan, karena kemampuan 

seseorang memahami literasi kesehatan 

ditunjang oleh wawasan yang dimiliki. 

Budaya juga memiliki keterkaitan yang 

cukup signifikan karena budaya 

mampu mengkonstruksi pemikiran 

seseorang karena biasa dilakukan dan 

merupakan sebuah tradisi.  

 Fokus penelitian ini adalah pada 

kondisi tingkat literasi kesehatan ibu 

muda yang telah menjadi sorotan 

penelitian akhir-akhir ini. Alasan 

menggunakan objek penelitian ibu 

muda, latar belakang menjadi ibu muda 

cukup kompleks. Salah satunya 

mengenai tingkat pendidikan, ekonomi 

dan budaya yang ketiga faktor tersebut 

memiliki keterkaitan. Tingkat 

pendidikan usia muda jauh lebih 

mencukupi dibandingkan dengan usia 

tua (ABS,2012). Kenyataan dilapangan 

berdasarkan survey tingkat literasi 

kesehatan ibu muda rendah karena 

alasan tingkat pendidikan rendah.  

 Ibu muda adalah wanita yang 

melakukan pernikahan muda pada usia 

14-20 tahun (Depkes,2014). 

Pernikahan muda terjadi karena 

dipengaruhi oleh faktor budaya 

(culture) yang mengkonstruksi 

pemikiran remaja di desa Manduro 

Manggung Gajah Ngoro Mojokerto. 

Pernikahan muda memiliki resiko yang 

cukup kompleks salah satunya 

mengenai perubahan fisiologis dan 

psikologis. Fisiologis berupa 

kematangan seksual yang nantinya 

akan meningkat produksi hormon dan 

akan mengembangkan alat kelamin 

belum pada waktunya. Sedangkan 

psikologisnya ditunjukkan dengan 

perubahan sikap atau perilaku 



(Santrock,2008). Berdasarkan 

penelitian yang lain menunjukkan 

mengenai masalah-masalah yang tidak 

terduga seperti kecemasan terhadap 

perubahan berat badan dan munculnya 

rasa ketidakpuasan dan kecemasan 

yang nantinya berpengaruh terhadap 

perubahan psikologisnya 

(Kurnianingsih,2015).  

 Literasi kesehatan dalam hal ini 

memiliki peranan dan hubungan erat 

dengan pembangunan kesehatan. 

pembangunan kesehatan meliputi 

pencegahan penyakit, pengobatan, dan 

promosi kesehatan. Namun dalam hal 

ini pembangunan kesehatan ibu muda 

ditunjukkan pada kesehatan ibu muda 

berupa kesehatan reproduksi, gizi dan 

bahaya-bahaya penyakit yang 

menyebabkan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kelahiran Bayi 

(AKB). Angka Kematian Ibu di 

Indonesia  secara keseluruhan pada 

tahun 2015-2019 sebanyak 

210/100.000 jiwa. Jawa Timur 

mencapai 91/100 jiwa 

(Kemenkes,2015).  

 Berdasarkan hasil data dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 

bahwa persentase pernikahan muda 

yang disebabkan rendahnya tingkat 

pendidikan dibuktikan dengan 

persentase sebanyak 27,79% dengan 

lulusan SD, 21,44% lulusan SMP, 

12,62% lulusan SMA 

(bps.mjk.go.id,2018).  

 Fenomena terkait kondisi literasi 

kesehatanyang rendah dan peningkatan 

literasi  kesehatan ibu muda yang 

menjadi fokus penelitian. Penelitian ini 

terjadi pada kalangan ibu muda 

pedesaan yang dipengaruhi oleh 

kentalnya budaya yang melekat, yaitu 

budaya Madura Pendalungan. Madura 

Pendalungan adalah percampuran 

tradisi Madura dengan Jawa. Pengaruh 

budaya yang kuat, hal ini 

mempengaruhi kondisi tingkat literasi 

kesehatan ibu muda yang sulit untuk 

merubah pola fikir dalam hidup sehat 

dalam artian sehat reproduksi. Budaya 

Madura Pendalungan identik dengan 

tradisi menikahkan anak gadisnya 

dengan usia muda. Pemikiran ini yang 

nantinya melibatkan banyak profesi 

yang terkait sebaagai upaya perubahan 

pola fikir.  

 Gambaran mengenai kasus 

pernikahan muda dan keberadaan ibu 

muda yang terdapat pada kecamatan 

Ngoro Kabupaten Mojokerto pada 

tahun 2015-2019 menunjukkan 

persentase sebanyak 35,84% atau 

sebanyak 1.473 ibu muda 

(Dinkes,2015). Sedangkan di desa 

Manduro sendiri dengan persentase 

31% (KUA kec. Ngoro, 2015-2019). 

Berdasarkan kasus tersebut, maka demi 



meningkatkan literasi kesehatan ibu 

muda perlu diadakan program literasi 

kesehatan berupa penyebarluasan 

komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) sebagai upaya penanggulangan 

adanya kelekatan budaya. Selaras 

dengan penelitian yang menyatakan 

hasil bahwa literasi kesehatan 

umumnya diterapkan pada lingkungan 

pendidikan khususnya pendidikan 

tentang kesehatan dengan ditandai 

munculnya masyarakat informasi yang 

mampu menerima maupun 

memperoleh informasi berupa 

informasi kesehatan, salah satunya 

dengan beragamnya wawasan terkait 

informasi kesehatan yang dianggap 

penting bagi semua lapisan masyarakat 

terutama hal yang bersifat mencegah, 

mengobati maupun promosi kesehatan 

(YongJYi,2015). 

1.2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut Sorensen, et al (2012), 

yang membahas mengenai gambaran 

literasi kesehatan, keterkaitan 

determinasi situasional dengan literasi 

kesehatan dan keterkaitan determinasi 

personal dengan literasi kesehatan.  

1.2.1 Gambaran Literasi Kesehatan 

 Model yang dikemukakan 

oleh Sorensen, et al (2012) 

menjelaskan mengenai suatu proses 

yang menghasilkan pengetahuan 

dan keterampilan seseorang dalam 

3 kontium yaitu sedang sakit, 

seseorang beresiko terhadap 

penyakit atau dalam sistem 

pencegahan, sebagai masyarakat 

yang dalam kaitannya dengan 

upaya promosi kesehatan di 

masyarakat. Kemampuan Health 

Literacy akan memungkinkan 

seseorang untuk bertindak secara 

independen dalam mengatasi 

hambatan pribadi, struktural, sosial 

dan ekonomi. Dalam model ini 

determinan faktor yang 

memberikan pengaruh terhadap 

health literacy yaitu fakor individu, 

situasional, sosial dan lingkungan.  

 Literasi kesehatan berperan 

penting dalam mencapai kesehatan 

yang optimal. Dalam literasi 

kesehatan berhubungan dengan 

kemampuan seseorang atau 

masyarakat untuk 

menyelenggarakan sistem 

kesehatan dan kemampuan praktii 

kesehatan dalam memberikan 

informasi kesehatan yang mudah di 

pahami (Baker DW,2009).  

1.2.2 Keterkaitan Situasi Penentu 

dengan Literasi Kesehatan 

 Situasi penentu merupakan 

serangkaian sumberdaya dimana 

individu perlu untuk memahami 

mengenai banyak hal terkait 

kesehatan, misalnya memahami 



tentang informasi kesehatan dan 

bagaimana sistem pelayanan 

kesehatan secara memadai dari 

sudut pandang individu itu sendiri. 

Situasi penentu ini mampu 

menentukan tingkat literasi 

kesehatan yang membutuhkan 

komponen pendukung berupa 

pendidikan (education), kondisi 

budaya (culture), bahasa 

(Language) dan karakteristik 

tatanan kesehatan (Health Setting) 

1.2.3 Keterkaitan Situasi Pribadi 

dengan Literasi Kesehatan 

 Keterkaitan situasi pribadi 

dalam hal ini berupa usia, dan 

kepercayaan/agama. Kepercayaan 

muncul muncul berdasarkan 

fenomena sosial dan bukan 

diperoleh dari keturunan bahkan 

seringkali pengaruhnya dapat 

dirasakan tanpa sadar oleh setiap 

individu. Kondisi keberagaman 

mengenai perbedaan bahasa dalam 

lingkup suatu masyarakat, 

kepercayaan ini memiliki makna 

penting pada peranan dan pesan 

kesehatan. kepercayaan bermakna 

statis pada diri individu atau suatu 

kelompok masyarakat. Sedangkan 

pada individu pada hakikatnya 

terbentuk melalui pengalaman-

pengalaman hidup dan terpapar 

pada budaya yang beragam. 

Kepercayaan ini memiliki dimensi 

yaitu : kesadaran kultural (cultural 

awareness), pengetahuan kultur 

(cultural knowledge), keterampilan 

kultur (cultural skill) dan tantangan 

kultur (cultural encounter).  

1.3 METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan tipe 

deskriptif. Dalam penelitian deskriptif 

ini bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, situasi, 

variabel yang timbul dimasyarakat 

menjadi obyek penelitian itu (Bungin, 

2001). Penelitian deskriptif ini tidak 

dimaksudkan untuk mencari 

perbandingan variabel yang satu 

dengan yang lain (Sugiyono, 2013). 

Metodelogi kuantitatif deskriptif 

digunakan untuk mendeskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan 

mengenai gambaran literasi kesehatan 

ibu muda, keterkaitan situasi penentu 

dengan literasi kesehatan dan 

keterkaitan situasi pribadi dengan 

literasi kesehatan ibu muda di desa 

Manduro Manggung Gajah Ngoro 

Mojokerto.  

1.3.1 Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini 

adalah ibu muda yang berada di 

desa Manduro Manggung Gajah 

Ngoro Mojokerto yang ditentukan 

dengan menggunakan Total 



Sampling karena populasi ibu 

muda hanya sedikit, hanya 

sebanyak 90 responden.  

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data 

merupakan bagian instrumen 

pengumpulan data yang 

menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah penenlitian. Beberapa 

teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penenlitian ini, 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data primer 

(kuesioner, wawancara dan 

observasi) 

b. Pengumpulan data sekunder 

c. Studi pustaka 

1.4 HASIL ANALISIS DATA 

 Berdasarkan data yang telah 

diperoleh oleh peneliti dari hasil 

wawancara, penyebaran kuesioner dan 

observasi dilapangan yang disajikan 

pada bab III berupa temuan data, maka 

bab IV ini akan dilakukan analisa lebih 

lanjut dengan mengaitkan ke beberapa 

teori yang sesuai dengan pendapat para 

ahli, pada penelitian terdahulu. Pada 

bab analisis data ini akan menganalisis 

dan membahas lebih lanjut data yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah 

mengenai bagaimana gambaran tingkat 

literasi kesehatan, keterkaitan dimensi 

situasional dengan literasi kesehatan 

dan keterkaitan dimensi pribadi dengan 

lierasi kesehatan.  

1.4.1 Gambaran Literasi Kesehatan 

Ibu Muda 

Literasi kesehatan merupakan 

sebuah kemampuan yang dimiliki 

oleh individu untuk memperoleh, 

memproses serta memahami 

mengenai dasar informasi 

kesehatan dan kebutuhan 

pelayanan khususnya pelayanan 

kesehatan yang nantinya 

dibutuhkan sebagai pengambilan 

keputusan kesehatan yang tepat 

(Zoellner, et al, 2011). Dari hasil 

temuan data dan setelah dilakukan 

penelitian hasil lapangan 

menunjukkan gambaran 

kemampuan literasi kesehatan ibu 

muda termasuk dalam katagori 

sedang. Hal ini dibuktikan karena 

pola pemikiran dan kesadaran ibu 

muda saat ini telah mengalami 

peningkatan pengetahuan. 

Berdasarkan hasil rata-rata total 

sebesar 1,76%.  

 Kemampuan literasi 

kesehatan berupa kemampuan 

mengakses, memahami, menilai 

dan menerapkan adalah sesuatu hal 

yang dibuat dalam penyelesaian 

masalah kesehatan dengan baik  

apabila kebutuhan informasinya 

yang mampu mengetahui sumber 



informasi yang tepat baik melalui 

media cetak maupun media digital 

(Yong J Yi,2015).   

1.4.2 Keterkaitan Situasi Penentu 

dengan Literasi Kesehatan 

 Situasi penentu dari 

berbagai penelitian yang dilakukan 

diberbagai hasil peneliitian terbukti 

memiliki keterkaitan erat dengan 

literasi kesehatan. Hal ini 

dibuktikan dari bagian-bagian yang 

menjadi faktor penentu yaitu, 

tingkat pendidikan, ekonomi dan 

budaya.  

 Tingkat pendidikan dalam 

hal ini adalah ibu muda yang 

memiliki latarbelakang pendidikan 

tamat SD,SMP, SMA. Tingkat 

pendidikan ini menentukan tingkat 

literasi kesehatan ibu muda. Ketika 

kondisi tingkat pendidikan ibu 

muda tinggi, maka literasi 

kesehatan juga tinggi karena 

didukung dari wawasan yang 

dimiliki dengan mengenyam 

tingkat pendidikan formal (Rudd 

Renzuli, 2014).  

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan ini termasuk dalam 

katagori sedang karena didukung 

hasil penelitian dilapangan yang 

menyatakan tingkat pendidikan ibu 

muda rendah dipengaruhi karena 

tradisi yang mampu 

mengkonstruksi pemikiran ibu 

muda dan orang tua untuk 

melakukan lanjut sekolah sampai 

ke jenjang yang lebih tinggi. Hal 

ini dibuktikan dengan perolehan 

data sebesar 1,83%.  

 Selain tingkat pendidikan 

juga dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi. Kondisi ekonomi ini juga 

memiliki keterkaitan yang cukup 

krusial. Biaya kesehatan mahal, 

sedangkan pengeluaran cukup 

banyak namun pendapatan tidak 

seberapa mencukupi dikarenakan 

pendidikan yang rendah untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak 

cukup menyulitkan. Kondisi 

ekonomi dalam hasil penelitian 

dilapangan menunjukkan data 

sebesar 12,2% dengan katagori 

tinggi.  

 Kultur atau budaya juga 

memiliki keterkaitan yang paling 

erat dan melekat pada pemikiran 

ibu muda. Keberdaan kultur ini 

mampu mengkonstruksi pemikiran 

ibu muda sehingga sulit untuk 

merubah pola fikir yang lebih 

memperhatikan kesehatan dan 

menganggap kesehatan sebagai hal 

penting. Kultur yang lebih 

menonjol adalah berupa bahasa, 

dalam hal ini bahasa Madura yang 



paling mendominasi. Bahasa tidak 

hanya merupakan sistem yang 

kompleks yang mampu membentuk 

pengalaman individu, namun 

bahasa merupakan sarana yang 

berpengaruh kuat (powefull) tetapi 

mampu berperan secara fleksibel 

yang nantinya dapat dikembangkan 

setiap individu tergantung 

kondisinya (Duranti,2017). 

Persentase budaya sebesar 1,96% 

dengan katagori sedang.  

1.4.3 Keterkaitan Situasi Pribadi     

denganLiterasi Kesehatan 

 Situasi pribadi dalam hal ini 

adalah berupa motivasi dan 

kepercayaan atau agama. Tingkat 

literasi kesehatan juga dipengaruhi 

oleh motivasi diri dalam konteks 

peningkatan literasi kesehatannya. 

Selain motivasi diri, kepercayaan 

atau agama juga mempengaruhi hal 

ini. Dari hasil temuan data dan 

analisis penelitian di lapangan 

menunjukkan persentase sebesar 

1,81% dengan katagori sedang. Hal 

ini selaras dengan teori yang 

dikekemukan oleh Institute of 

Medicine,2012 bahwa perubahan 

pola fikir dan meningkatnya literasi 

kesehatan dimulai dari pengalaman 

baru menurut sistem pelayanan 

kesehatan dan pengobatan penyakit 

yang digunakan sebagai media 

komunikasi (IOM,2012).  

1.5 PENUTUP 

1.5.1 Kesimpulan 

Berlandaskan temuan penelitian 

beserta hasil analisis 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. Kondisi Literasi kesehatan ibu 

muda di Manduro Manggung 

Gajah Ngoro Mojokerto masuk 

dalam katagori sedang , namun 

cenderung dengan gambaran hasil 

nilai rata-rata total sebesar 1,76. 

Kondisi literasi kesehatan pada 

katagori ini nampak didukung tidak 

hanya kemampuan-kemampuan 

utama saja yaitu kemampuan akses, 

memahami, menilai dan 

menerapkan informasi kesehatan. 

Namun didukung juga dengan 

kemampuan tambahan berupa 

perawatan kesehatan, pencegahan 

penyakit dan promosi kesehatan 

yang dilakukan oleh responden. 

Hal ini karena beberapa alasan 

utama yaitu ibu muda di desa 



Manduro Manggung Gajah Ngoro 

Mojokerto memiliki karakteristik 

tingkat pendidikan yang masih 

tegolong katagori rendah, usia yang 

masih sangat muda karena 

pernikahan muda, ekonomi terbatas 

bahkan tanggungan keluarga cukup 

tinggi ditambah dengan biaya 

kesehatan yang relatif besar.  

2. Terdapat keterkaitan antara situasi 

penentu dengan literasi kesehatan 

ibu muda. Situasi terdiri dari 

tingkat pendidikan yang memiliki 

keterkaitan signifikan dengan 

literasi kesehatan dibuktikan hasil 

crosstab bahwa tingkat pendidikan 

tinggi, maka kondisi literasi 

kesehatan tinggi dengan persentase 

46,6%. Tingkat literasi kesehatan 

ibu muda dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya pendidikannya. 

Keterkaitan kultur dengan literasi 

kesehatan juga sangat signifikan 

dengan asumsi ketika kultur tinggi, 

maka literasi kesehatan rendah 

dengan persentase  24,5%. Kondisi 

ekonomi juga memiliki keterkaitan, 

ketika kondisi ekonomi tinggi, 

maka literasi kesehatan juga tinggi 

dengan persentase 44,5%. Kondisi 

ekonomi ibu muda ini 

mempengaruhi tinggi rendahnya 

literasi kesehatan, karena biaya 

kesehatan yang menjadi alasan 

utamanya.  

1.5.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan analisis 

pada penelitian ini saran yang 

dapat disampaikan untuk 

mengembangkan kondisi literasi 

kesehatan dalam mendukung 

peningkatan outcome kesehatan ibu 

muda di desa Manduro Manggung 

Gajah Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Mojokerto sebagai 

berikut:  

1. Bagi ibu muda diharapkan 

mampu mengubah pola 

fikir dan kebiasaan terkait 

literasi kesehatan dan 

mampu memahami 

pengetahuan baru dalam 

meningkatkan literasi 

kesehatannya. 

2. Untuk pusat pelayanan 

kesehatan terdekat, lebih 

memperhatikan pelayanan-

pelayanan yang dibutuhkan 

ibu muda dengan 

melakukan  bimbingan 

atau arahan bagi prosedur 

kesehatan yang belum 

diketahui atau  belum 

dipahami ibu muda.  

3. Penelitian selanjutnya 

mengenai literasi kesehatan 

perlu dilakukan dengan 



menggunakan metode 

kuantitatif eksplanatif 

dengan sampel yang lebih 

besar tidak hanya wilayah 

desa, namun setingkat 

kecamatan atau kabupaten. 

Objek penelitian lebih 

diperluas,tidak hanya ibu 

muda saja namun dikaitkan 

dengan peranan bidan 

sebagai pusat pelayanan 

kesehatan terdekat pada 

lingkup desa. Kemudian  

membahas kultur lebih 

mendalam lagi.  

DAFTAR PUSTAKA 

 American Medical Association. 

  1999. Health Literacy : 

  Report of Council on  

  Scientific  Affairs. 

  Ad Hoc Commitee on 

  Health Literacy for the 

  Council on Scientific 

 Affairs, American  Medical 

  Association. Journal  of the 

  American Medical  

  Association. 281 (6) : 552-

  557 

 American College of Physicians. 

  2009. Downloadable Patent 

  Health Care  Information.  

 Australian Bureau of Statistics, 

  2012.Health literacy:  

  Australian Social Trend. 

 Badan Pusat Statistik. 2018.  

  (bps.mojokerto.go.id). Data 

  Pendudukpernikahan  

  muda 

 Baker DW, 2009. The Meaning 

  and the Measure of Health 

  Literacy. Journal of  

  General  Internal 

  Medicine, 211 (-) : 878-

  883. Chicago. 

 Beers BB, McDonald VJ,  

  Quistbwrg DA, Ravenell 

  KL, Asch DA, Shea JA. 

  2003. Disparities  in 

  Health Literacy between 

 African American and non- 

  African American  

  primary care  patients. 

  Abstract. Journal of General 

  Internal Medicine. P-18 

 Bungin, Burhan. 2005. Metodelogi 

  Penelitian Kuantitatif. 

  Jakarta: Kencan 

 Carbone,Elena and Jamie  

  M.Zoellner. 2012. Nutrition 

  and Health Literacy: A 

  systematic  Review 

  to Inform Nutrition 



 Research and Practice. Journal of 

  the Academy of  

  Nutrition and  Dietetics 

  Volume 112 number 2 

 Depkes RI. 2016. Pedoman  

  Pelayanan Natenal di  

  Tingkat Pelayanan Dasar. 

  Jakarta 

 Depkes, 2014. Pedoman Kesehatan 

  Jiwa Remaja edoman bagi 

  Dokter Puskesmas. 

 Duranti A. 1997. The National 

  Youth Anti-Drug Media 

  Campaign. Congres sional 

  Service.  The national 

  Library Of Congress. 

 Gibson, James L. Et al. 1987. 

  Organisasi dan Manjamen 

  Perilaku. Edisi  

  terjemahan. Jakarta,  

  Erlangga 

 HHS (U.S Departement of Health 

  and Human Services). 

  2000. Healthy People  2010 

:   Understanding and  

  Improving Health.  

  Washington, DC: U.S. 

  Departement of Health 

  and Human Services. 

 Institute Of Medicine (IOM),  

  (2005) Health Literacy : A 

  Prescription to End  

  Confusion.  Washington, 

  DC: National Academies 

  Press p.32-37 

 Institute Of Medicine (IOM),  

  (2002). Speaking Assessing 

  Health Communication 

  Strategis  for Diverse 

 Populations.Waashington,DC: The 

  National  Academies 

  Press 

 Kahn, R.G. 2008. The Role of 

  Community Health Workers 

  in Northeast Brazil.  

  Standford   

  Undergraduate Research 

  Journal Spring. 7,52-55  

 Kariadi D. 2013. Pemantauan 

  Pertumbuhan Balita.  

  Yogyakarta: Kanisius 

 Kartono, 2002. Perubahan Sosial. 

  Yogyakarta: PT.Tiara  

  Wacana Yogya. 

 Kurnianingsih, Yulianti. 2015. 

  Hubungan faktor-faktor 

  Diet Penurunan Berat  

  Badan. Skripsi. Depok : 

  Universitas Indonesia 

 Kepmenkes RI. 2002. No.  

  900/Menkes. SK/VII 



 Mahan, L Kathleen., Escott-Stump, 

  Sylvia. 2014. Krause’s 

  Food & Nutrition  

  Theraphy. Philadelpha: 

  Saunders Elsevier. 

 Marx,2006. Thery of Economic. 

 Menteri Kesehatan. 2015.  

  Registrasi dan Praktik 

  Bidan. 

 Ratzan SC, Parker RM. 2006. 

  Introduction in : National 

  Library of Medicinne  

  Current Bibli  Ographies in 

  Medicine : Health Literacy. 

  Selden CR, Zorn  M, 

 Ratzan SC Parker RM,  

  Editors. NLM Pub. No. 

  CBM 2006-1.  Bethesda, 

  MD: National Institute of 

  Health,  

 Unicef.2002. Pedoman Hidup 

  Sehat. Jakarta:Unicef 

  U.S.  Deapartement of 

  Health and   

  Human Sevices. 

 Rima E Rudd. 2015. Needed Action 

  in Health Literacy. USA 

 Riskesdes. 2018. Data Statistik 

  Pernikahan Muda.  

  Mojokerto 

 Santrock, John W. 2008.  

  Adolescence.   

  Perkembangan Remaja 

  Edisi Keenam. Jakarta : 

  Erlangga 

 Sharon E Barret, MS, Doctoral 

  Candidate, MSUPHP  

  Jennifer sheen Puryear, 

  MPH . Health  Literacy : 

  Improving Quality of  

  Carein Promary Care  

  Setting. Journal of Health 

  Care  for The Poor and 

  Underserved  17:690-697 

 Singarimbun, Masri dan Sofian 

  Effendi. 1995. Metode 

  Penelitian Survai. Jakarta: 

  Pustaka LP3ES Indonesia, 

  p 33-46 

 Sorensen, K, Van den Broucke,S., 

  Fullam J., Doyle G.,  

  Pelikan J., Slonka Z.,  

  Brand H.,HLS-EU  

  Consortium Health Literacy 

  Project European. 2012. 

  Health Literacy and  

  Public Health : a systematic 

  review and  integration 

  of definitions and models. 

  BMC Public Health, 12:80 

  


