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ABSTRAK 

Literasi kesehatan dapat dijadikan sebagai program promosi kesehatan 

yang dapat meningkatkan informasi kesehatan mengenai eks penderita kusta. Hal 

tersebut didukung dengan fenomena yang terjadi masih adanya stigma dan 

diskriminasi masyarakat pada eks penderita kusta yang ada di Dusun 

Sumberglagah, Desa Tanjung Kenongo, kabupaten Mojokerto. Dusun 

Sumberglagah merupakan salah satu kampung kusta yang ada di provinsi Jawa 

Timur. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan 

wawancara terbuka dengan kuesioner yang ditujukan pada masyarakat yang 

berada di sekitar Desa Tanjung Kenongo dengan teknik pengambilan data 

purposive sampling sejumlah 100 responden. Hasil temuan pada penelitian ini 

bahwa tingkat literasi kesehatan dan penerimaan masyarakat pada eks penderita 

kusta di Kampung Kusta Sumberglagah Kabupaten Mojokerto kategori sedang. 

Dalam hal ini untuk mengukur tingkat literasi kesehatan menggunakan tiga 

indikator yaitu penilaian informasi termasuk kategori tinggi, determinan sosial 

kesehatan tergolong pada kategori sedang serta tindakan kolektif adalah kategori 

rendah. Selain itu penerimaan masyarakat termasuk dalam kategori sedang. Hasil 

tabulasi silang literasi kesehatan dan penerimaan masyarakat yang menunjukkan 

bahwa semakin tinggi literasi kesehatan maka semakin tinggi pula penerimaan 

masyarakat.  

 

 

Kata kunci: literasi kesehatan, penilaian informasi, determinan sosial kesehatan, 

tindakan kolektif, penerimaan masyarakat, kusta. 
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ABSTRACT 

 

Health literacy can be used as a health promotion program that can 

improve health information about ex leperosy. A phenomenon that still society 

stigmatize and discriminate with ex leperosy in Sumberglagah, Tanjung Kenongo, 

Mojokerto Regency. Sumberglagah is one of the ex leperosy villages in the East 

Java province. The method of study was a descriptive quantitative and used an 

interviews with questionnaire aimed  society around Tanjung Kenongo and also 

used purposive sampling overall 100 respondent. The results of this study were 

the level of health literacy and society acceptance of ex leperosy in Leprosy 

Village in the Sumberglagah, Mojokerto Regency is medium category. In this 

case, the level of health literacy using three indication, that were the assessment 

of information is high category, social determinants of health is medium category 

and collective action is low category. Society acceptance is included in the 

medium category. And the cross tabulation between health literacy and society 

acceptance is related to aspects of collecting actions.  

 

 

Keywords: health literacy, information assessment, social determinants of health, 

collective action, society acceptance, leprosy. 

 

Pendahuluan 

 

Stigma yang melekat pada penyakit kusta membuat eks penderita kusta 

mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas sehari–harinya. Meskipun sudah 

dinyatakan sembuh dari penyakit kusta oleh dokter namun masih terdapat 

perlakuan diskriminatif pada eks penderita kusta di lingkungan tempat tinggalnya. 

Kasus yang terjadi yang merujuk secara diskriminasi dan stigma pada eks 

penderita kusta memperkuat kurangnya literasi kesehatan mengenai penyakit 

kusta. Terdapat masyarakat yang masih mengucilkan dan tidak mau bergaul 

dengan eks penderita kusta dikarenakan merasa takut ketularan penyakit kusta 

(Purwaningsih, 2013).  

Kasus pada eks penderita kusta yang dikemas dalam film pendek 

berjudul Pak Jono Punya Cerita oleh Yonathan Widodo (2011). Film tersebut 

menyuguhkan rekaman wawancara antara Yonathan Widodo dengan bapak Jono 

seorang eks penderita kusta di Perkampungan Kusta Sintala yang mengasingkan 

diri karena terjangkit penyakit kusta. Hal ini terjadi dikarenakan keluarga dan 

masyarakat di kampung tidak menyapa dan menjenguk pak Jono. Kondisi seperti 
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itu membuat pak Jono kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga memilih 

bekerja sebagai pemulung.  

Dalam penelitian Van Brakel, et.al (2012) menyebutkan bahwa stigma 

penyakit kusta menimbulkan dampak negatif dalam perekonomian setiap individu 

seperti kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan upah minimal pekerjaan. 

Dengan adanya diskriminasi dalam pekerjaan akan merugikan bagi eks penderita 

kusta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan berinterkasi sosial dengan 

lingkungan.  

Adapun eks penderita kusta di Dusun Sumberglagah mengalami berbagai 

macam diskriminasi dari masyarakat luar yang membuat eks penderita kusta sulit 

untuk menselaraskan hak–hak mereka dengan masyarakat. Sulitnya mendapat 

jodoh, anak-anak merasa malu dengan orang tua yang merupakan eks penderita 

kusta, sulit mendapatkan pekerjaan dan minimnya akses fasilitas umum 

(Shobihah, P.I., 2014). 

Seseorang yang memiliki literasi kesehatan dapat mengenali suatu hal 

yang memungkinkan terjadi suatu perubahan dalam lingkungan terutama bagi 

masyarakat yang berada di sekitar eks penderita kusta. Seperti halnya pengetahuan 

masyarakat mengenai eks penderita kusta yang sudah dinyatakan sembuh maka 

akan mengurangi diskriminasi eks penderita kusta dan stigma yang tersebar di 

masyarakat mengenai penyakit kusta. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jorm (2000) dengan judul 

Mental Health Literacy: public knowledge and beliefs about mental disorders. 

Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak dapat 

mengenali tekanan psikologis. Fenomena ini terjadi pada masyarakat yang 

mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau skizofrenia kesulitan untuk 

mengetahui penyebab gangguan jiwa tersebut. Selain itu, ketersediaan informasi 

kesehatan jiwa untuk masyarakat tidak valid dan menyesatkan. Berbeda halnya 

dengan para profesional yang memiliki pengetahuan lebih luas mengenai 

kesehatan jiwa, sebagian besar pengetahuan para profesional didasarkan pada 
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bukti ilmiah. Sementara masyarakat memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman 

pribadi, anekdot, laporan media dan sumber pengetahuan formal dan informal.  

Literasi kesehatan jiwa yang rendah dapat menghambat penerimaan 

masyarakat dan kurangnya perawatan kesehatan jiwa. Banyak orang yang 

memiliki gangguan jiwa akan menolak untuk membantu diri sendiri dan tidak 

menerima dukungan yang sesuai dari masyarakat. Pravelensi gangguan jiwa 

sangatlah tinggi sehingga tenaga kerja kesehatan jiwa tidak dapat membantu 

semua orang yang terkena gangguan jiwa. Oleh karena itu perlunya meningkatkan 

literasi kesehatan jiwa mengenai pencegahan, perhatian, intervensi sejak dini dan 

dukungan orang lain sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang dapat 

didistribusikan secara luas (Jorm, 2000). 

Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat 

literasi kesehatan dan penerimaan masyarakat pada eks penderita kusta di 

kampung kusta Sumberglagah kabupaten Mojokerto serta keterkaitan literasi 

kesehatan dan penerimaan masyarakat.  

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif dengan populasi seluruh masyarakat di Dusun Sumberglagah, Desa 

Tanjung Kenongo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan kriteria yang mewakili dari keseluruhan yaitu:  

1. Masyarakat yang bersedia menjadi masyarakat.  

2. Masyarakat yang pernah berinteraksi dengan eks penderita kusta minimal 1-4 

kali. 

3. Masyarakat yang tinggal dekat dengan kampung kusta. 

Diskusi 

Istilah literasi kesehatan muncul pertama kali pada tahun 1974 yang 

berkaitan dengan pendidikan kesehatan dan sangat penting untuk 

mengembangkan standar minimum literasi kesehatan di sekolah. Beberapa ahli 

menyebutkan literasi kesehatan adalah kemampuan kognitif dan sosial yang 
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menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan 

menggunakan informasi kesehatan dengan cara – cara untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kesehatan yang baik. Dengan mendapatkan dan menggunakan 

informasi kesehatan maka akses dan kapasitas individu akan meningkat (World 

Health Organization, 2013).  

Konsep literasi juga disebutkan oleh Nutbeam terbagi menjadi tiga yaitu 

literasi kesehatan dasar atau fungsional, literasi kesehatan interaktif dan literasi 

kesehatan kritis. Kemudian literasi kesehatan dikembangkan oleh Chinn (2011) 

yang terdiri dari penilaian informasi, pemahaman determinan sosial kesehatan dan 

tindakan kolektif. Adapun penerimaan sosial adalah sikap individu dalam 

menerima dan memandang orang lain dalam kelompok sosial atau menjadikan 

anggota kelompoknya.Literasi kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan. Mengenai keterkaitan literasi kesehatan dan penerimaan 

masyarakat mengacu pada pendapat Lawrence Green yang mengemukkan teori 

mengenai perubahan perilaku kesehatan yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

perilaku dan faktor-faktor di luar perilaku. Faktor perilaku ditentukan oleh tiga 

kelompok faktor yaitu faktor-faktor predisposisi, pendukung dan pendorong. 

Faktor predisposisi mencakung pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, 

norma sosial dan unsur-unsur yang terdapat dalam diri individu dan masyarakat. 

Faktor pendukung adalah sarana pelayana kesehatan yang tersedia dan kemudahan 

untuk mencapainya, sedangkan faktor pendorong adalah sikap dan perilaku 

petugas kesehatan. Green mengemukakan bahwa pendidikan kesehatan memiliki 

peranan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga faktor tersebut agar 

searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan perilaku positif dari 

masyarakat terhadap suatu program dan terhadap kesehatan pada umumnya. 

Berdasarkan teori tersebut, untuk mendudukan permasalahan yang terjadi pada 

masyarakat mengenai penyakit kusta. Adapun pengetahuan tentang penyakit 

kusta, masyarakat akan memahami penyakit kusta sehingga menimbulkan 

persepsi positif. Sedangkan persepsi negatif muncul apabila pengetahuan tentang 

penyakit kusta rendah. Tingkat literasi kesehatan yang rendah berhubungan 

dengan pengetahuan yang kurang mengenai masalah kesehatan. 
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Hasil Penelitian  

Hasil temuan data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 4 

bagian yang dibuat berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 

responden. Keempat bagian tersebut meliputi identitas responden, karakteristik 

responden, literasi kesehatan yang terdiri dari penilaian informasi, pemahaman 

determinan sosial kesehatan dan tindakan kolektif, serta penerimaan masyarakat. 

Berikut akan dipaparkan hasil temuan data yang diperoleh berdasarkan data yang 

ditemukan di lokasi penelitian.  

1. Total Literasi Kesehatan Masyarakat 

Tabel di bawah ini menunjukkan total skor tingkat literasi kesehatan 

masyarakat pada eks penderita kusta di Kampung Kusta Sumberglagah Kabupaten 

Mojokerto yang dilihat dari 3 aspek yaitu penilaian informasi, pemahaman 

determinan sosial kesehatan dan tindakan kolektif, berikut tabelnya: 

Tabel 1 Total Literasi Kesehatan Masyarakat 

No 
Literasi 

Kesehatan  
Keterangan Mean Kategori 

1 

Penilaian 

Informasi 

Kredibilitas sumber informasi penyakit 

kusta  
3,97 Tinggi 

2 Pengetahuan tentang penyakit kusta 3,77 Tinggi 

3 
Pengetahuan tentang penularan penyakit 

kusta 
2,79 Sedang 

4 Pengetahuan tentang gejala penyakit kusta 3,81 Tinggi 

5 
Pengetahuan tentang ciri-ciri penyakit 

kusta 
3,81 Tinggi 

6 
Pengetahuan tentang pencegahan penyakit 

kusta 
2,07 Rendah 

7 
Pengetahuan tentang penularan penyakit 

kusta pada eks penderita  kusta 
3,85 Tinggi 

8 
Pemahaman 

Determinan 

Sosial 

Kesehatan 

Membantu eks penderita kusta 1,71 
Sangat 

Rendah 

9 Memahami hidup bersih dan sehat 3,34 Tinggi 

10 
Tindakan 

Kolektif 
Partisipasi dalam kegiatan sosial  1,78 Rendah 

Total Rata-rata Keseluruhan 3,09 

Kategori Sedang 

Sumber: Olahan data peneliti 
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa total rata-rata 

keseluruhan adalah sebesar 3,09 termasuk dalam kategori sedang. Pertama, dilihat 

dari penilaian informasi bahwa masyarakat dapat menilai informasi yang 

didapatkan mengenai penyakit kusta meliputi penyebab penyakit kusta, penularan 

penyakit kusta, gejala penyakit kusta, ciri-ciri penyakit kusta, pencegahan 

penyakit kusta dan penularan penyakit kusta pada eks penderita kusta, hasilnya 

termasuk dalam kategori tinggi. Hasil temuan penelitian ini selaras dengan 

pendapat Ishikawa (2008) yang mengungkapkan literasi kesehatan pada pasien 

sebagai kemampuan individu dalam mengakses dan memahami informasi 

kesehatan. Hal ini dengan mempertimbangan keandalan, validitas, kredibilitas dan 

penerapan informasi kesehatan. Hasil dari penelitiannya bahwa orang Jepang 

memiliki literasi kesehatan yang tinggi dalam memahami gejala diabetes. 

Keputusan-keputusan yang baik memerlukan informasi kesehatan yang 

komprehensif, dapat diakses serta sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang 

sosial budaya individu. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Rubinelli et.al., (2009) bahwa literasi kesehatan merupakan kapasitas individu 

yang didasarkan pengetahuan mengenai kesehatan serta mampu mengidentifikasi 

kredibilitas sumber informasi kesehatan.  

 Kedua, pemahaman determinan sosial kesehatan termasuk kategori 

sedang yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami eks penderita kusta sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan kondisi cacat yang mereka alami. 

Namun sebagian besar masyarakat tidak membantu eks penderita kusta untuk 

mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan berbagai alasan yang menunjukkan 

masyarakat tidak membantu eks penderita kusta seperti masih adanya rasa takut 

untuk memperkerjakan eks penderita kusta sebagai karyawan seperti ada bantuan 

dari pemerintah sebagai modal bagi eks penderita kusta. Umumnya memahami 

determinan sosial kesehatan adalah untuk mengetahui kesehatan yang buruk dan 

kesenjangan (Popay et al., 2003). Selain itu, mengenai  hidup bersih dan sehat 

masyarakat memahami terkait dengan mencegah penyakit kusta. Individu 

memiliki dampak yang lebih besar pada kesehatan yaitu mengetahui faktor-faktor 

sosial kesehatan. Oleh karena itu temuan data pada penelitian ini terlihat bahwa 
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masyarakat cukup memahami determinan sosial kesehatan. Selaras dengan 

pendapat World Health Organization (2000) mengenai kondisi lingkungan 

mempengaruhi kesehatan. Hal ini lingkungan kesehatan memenuhi syarat 

kesehatan yaitu kondisi rumah yang memiliki suhu dan kelembaban yang tidak 

tinggi dan tidak rendah, keadaan pencahayaan yang cukup di siang dan di malam 

hari. 

Ketiga, tindakan kolektif menunjukkan bahwa masyarakat kurang 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial baik kegiatan desa maupun kegiatan sosial 

yang bersifat pribadi, hal ini menunjukkan kategori rendah. Menurut Harpham, et 

al. (2002) mengungkapkan tindakan kolektif berkaitan dengan hubungan sosial 

individu dengan kelompok sosial seperti pada umumnya orang-orang sekitar 

untuk bersedia membantu tetangga. Sehingga tergabung dengan tetangga untuk 

bekerja sama dalam mencapai tujuan untuk masyarakat sehat dan sejahtera. Dari 

hasil penelitian diatas mengilustrasikan bahwa masyarakat kurang memiliki 

hubungan sosial dengan eks penderita kusta yang dibuktikan dari sebagian besar 

masyarakat tidak ikut partisipasi kegiatan yang ada di desa dan kegiatan sosial 

lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Abbott (2010) menyatakan 

bahwa individu yang memiliki tindakan kolektif dapat berupa turut serta 

partisipasi dalam berbagai jenis kegiatan sosial yang ada di masyarakat seperti 

pemungutan suara, pengamat burung bahkan paduan suara yang bertujuan untuk 

meningkatkan interaksi sosial di masyarakat. 

2. Total Penerimaan Masyarakat 

Tabel di bawah ini menunjukkan total skor tingkat penerimaan 

masyarakat pada eks penderita kusta di Kampung Kusta Sumberglagah Kabupaten 

Mojokerto, berikut tabelnya: 
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Tabel 2 Total Penerimaan Masyarakat 

No. Penerimaan Masyarakat Keterangan Mean Kategori 

1 

Intensitas Interaksi 

dengan Eks Penderita 

Kusta 

Interaksi dengan eks penderita 

kusta (dengan kontak tubuh) 
3,08 Sedang 

2 

Nyaman dengan kehadiran eks 

penderita kusta di lingkungan 
sekitar (tidak dengan kontak tubuh) 

3,61 Tinggi 

3 

Menerima eks penderita kusta yang 

meninggalkan bekas cacat ringan 

hingga parah  (tidak dengan kontak 

tubuh) 

3,64 Tinggi 

4 

Interaksi dengan eks penderita 

kusta yang meninggalkan bekas 

cacat parah  (tidak dengan kontak 

tubuh) 

3,42 Tinggi 

5 

Nyaman menjadikan eks penderita 

kusta sebagai teman untuk 

bersosialisasi  (tidak dengan kontak 

tubuh) 

3,34 Tinggi 

6 
Sikap Masyarakat dalam 

Memberikan Bantuan 

Memberikan bantuan bagi eks 

penderita kusta untuk mendapatkan 
perkerjaan 

1,70 
Sangat 
Rendah 

7 
Nyaman menjadikan eks penderita 

kusta sebagai rekan kerja 
1,70 

Sangat 

Rendah 

8 Jenis Partisipasi dalam 

Kegiatan Sosial 

Menghadiri undangan hajatan dari 

keluarga eks penderita kusta 
1,68 Rendah 

9 Mengundang eks penderita kusta  1,56 Rendah 

 Total  2,63 

 Kategori   Sedang 

Sumber: Olahan data peneliti 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa total rata-rata 

keseluruhan adalah sebesar 2,63 termasuk dalam kategori sedang. Pertama, dilihat 

dari intensitas masyarakat berinteraksi dengan eks penderita kusta termasuk dalam 

kategori sedang. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Sulidah (2016) 

menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kusta masih 

tergolong rendah. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang cenderung negatif 

dan diskriminasi pada penderita kusta. Dari sikap negatif ini yang membuat 

seseorang tidak memberikan kesempatan pada penderita kusta untuk masuk ke 

dalam kelompok mereka. Kelompok sosial yang tidak menerima seseorang di 

dalam sebuah komunitasnya akan memperlakukan secara buruk. Begitu juga 

sebaliknya, seseorang senang dalam berinteraksi dengan orang lain yang baru 
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masuk ke dalam kelompok.Kedua, sedikitnya masyarakat yang menerima eks 

penderita kusta dalam memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. 

Ketiga, mengenai menghadiri undangan hajatan dari eks penderita kusta 

menujukkan kategori rendah. Begitu juga masyarakat tidak mengundang eks 

penderita kusta dalam acara hajatan. Sesuai dengan pendapat Hurluck (1997) 

bahwa penerimaan masyarakat dapat dilihat dari perlakuan yang diberikan kepada 

orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Perlakukan menerima ditunjukkan 

dengan sikap positif pada orang lain, begitu juga sebaliknya sikap negatif 

diberikan untuk menunjukkan bahwa orang lain tidak diterima dalam lingkungan 

sekitarnya. Terlihat dari kesedian masyarakat yang kurang membantu eks 

penderita kusta menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak 

menerima eks penderita kusta di lingkungan.  

3. Hasil Tabulasi Silang Literasi Kesehatan dan Penerimaan Masyarakat 

Tabel di bawah ini menunjukkan keterkaitan antara literasi kesehatan dan 

penerimaan masyarakat pada eks penderita kusta di Kampung Kusta 

Sumberglagah Kabupaten Mojokerto, berikut tabelnya: 

Tabel 3 Hasil Tabulasi Silang Literasi Kesehatan dan 

Penerimaan Masyarakat 

  

Penerimaan Masyarakat 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

 

Tinggi Count 2 10 42 60 

Literasi   % of Total 2% 10% 42% 60% 

Kesehatan Sedang Count 2 18 14 28 

Kritis   % of Total 2% 18% 14% 28% 

 

Rendah Count 4 4 8 12 

 

  % of Total 4% 4% 8% 12% 

Total   Count 8 32 60 100 

  % of total 8% 32% 60% 100% 

Sumber : Kuesioner no.7 s.d. no.32 dan no.33 s.d no.40 

 Pada tabel diatas mengenai keterkaitan literasi kesehatan dan penerimaan 

masyarakat menunjukkan literasi kesehatan rendah maka penerimaan masyarakat 
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rendah 4%. Ketika literasi kesehatan meningkat menjadi sedang maka penerimaan 

masyarakat juga meningkat menjadi sedang 18%.  

Tabel di atas sesuai dengan teori Green yang mengungkapkan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan maka semakin tinggi perilaku, yang didukung oleh 

tiga aspek yaitu penilaian informasi, determinan sosial kesehatan dan tindakan 

sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Chinn (2011). Hal yang mendominasi 

dari ketiganya adalah tindakan kolektif dikarenakan keterlibatan masyarakat 

secara langsung dapat meningkatkan literasi kesehatan dan penerimaan 

masyarakat pada eks penderita kusta. 

 Pendapat lain yang dikemukakan oleh Baker et al., (2002) bahwa ketika 

literasi kesehatan rendah dapat diartikan bahwa individu kurang memahami 

mengenai informasi kesehatan terutama informasi penyakit kronis. Kemampuan 

individu dalam memahami masalah kesehatan dapat mengambil keputusan dengan 

baik terlihat dari pemahaman mengenai informasi penyakit kusta.  

Kickbush etal., (2013) menyatakan bahwa literasi kesehatan sebagai aset 

bagi individu dan komunitas, sebagaimana literasi kesehatan seperti penyembuhan 

dan kesejahteraan individual dan komunitas. Seseorang dengan literasi kesehatan 

memperoleh dan menggunakan informasi mengenai kesehatan untuk mengambil 

keputusan berdasarkan lingkungan sosial seperti tempat tinggal dan tindakan 

sosial yang dapat memperbaiki lingkungan sosial. Dengan menggabungkan 

sumber daya sosial yang tepat maka literasi kesehatan dapat menjadi aset yang 

akan mendukung orang untuk menjadi lebih kuat yaitu mudah dalam beradaptasi, 

pemulihan kesehatan dan bangkit kembali meskipun mengalami kesulitan atau 

perubahan.  

Dari tabel diatas sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Jorm 

(2000) mengungkapkan bahwa literasi kesehatan jiwa yang rendah dapat 

menghambat penerimaan masyarakat dan kurangnya perawatan kesehatan jiwa. 

Banyak orang yang memiliki gangguan jiwa akan menolak untuk membantu diri 

sendiri dan tidak menerima dukungan yang sesuai dari masyarakat. Oleh karena 

itu, literasi kesehatan yang tinggi akan mendorong peningkatan penerimaan 
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masyarakat pada eks penderita kusta. Rogers Everett M and F Flody Shoemaker 

memberikan pandangan bahwa individu dapat mengadopsi sikap dan perilaku 

melalui ide-ide baru dengan mengkomunikasikan kepada suatu kelompok 

masyarakat yang berdampak pada pengetahuan, sikap maupun perilaku. 

Pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kusta, menunjukkan bahwa dengan 

menunjukkan sikap dan perilaku positif pada eks penderita kusta. Pendapat ini 

mempertegas bahwa perubahan sikap dan perilku individu berbanding lurus 

dengan peningkatan literasi kesehatan. Semakin tinggi literasi kesehatan 

masyarakat maka semakin meningkat pula penerimaan masyarakat pada eks 

penderita kusta.  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat 

termasuk ke dalam kategori sedang yang diperoleh dari nilai rata – rata sebesar 

3,09. Literasi kesehatan yang dilihat dari penilaian informasi mengenai penyakit 

kusta tergolong kategori tinggi, pemahaman determinan sosial kesehatan tegolong 

kategori sedang dan tindakan kolektif tegolong kategori rendah. Kemudian untuk 

penerimaan masyarakat pada eks penderita kusta termasuk ke dalam kategori 

sedang dengan nilai rata – rata 2,63. Serta hasil tabulasi silang literasi kesehatan 

dan penerimaan masyarakat menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi kesehatan 

maka semakin tinggi pula penerimaan masyarakat bahwa terdapat keterkaitan 

antara literasi kesehatan dan penerimaan masyarakat yang dilihat dari hasil 

tabulasi silang yang paling mendukung untuk meningkatkan literasi kesehatan dan 

penerimaan masyarakat adalah tindakan kolektif. 
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