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BAB II 

Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu

Kajian empiris merupakan kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian dengan hasil penelitian-

penelitian yang menyangkut persoalan Pola komunikasi dan media literasi. 

1. Fifi Sartika (2012)

Judul penelitian ini adalah Pola Komunikasi Kesehatan Kader Desa 

Dalam Sosialisasi Keluarga Berencana Pada Masyarakat, dengan pendekatan 

kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Disni kader desa dihadirkan untuk 

melakukan penyebaran informasi tentang keluarga berencana dan membangun 

suatu komunikasi kesehatan pada Desa Tumpang, Kab. Malang. Penelitian ini 

dipicu karena telah terjadi peledakan angka kelahiran anak, yaitu sebanyak 401 

bayi dalam jangka waktu tiga bulan. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah dimana peneliti dapat terun secara 

langsung untuk melihat seberapa efektifnya kerja para kader KB, ditambah lagi 

hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keaktifan kader 

dalam sosialisasi KB terhadap masyarakat Desa Tumpang. 

Dari fakta tersebut dapat direkomendasikan untuk penelitia selanjutnya: 

1. Meningkatkan reward bagi para kader agar lebih bersemangat dalam bekerja;

2. Perlu pembekalan lebih bagi kader tentang kesehatan reproduksi dan
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pernikahan usia dini agar dapat disampaikan pada masyarakat; 3. Mengajak 

seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menempuh 

pendidikan tinggi dan menghindari pergaulan bebas; 4. Petugas kesehatan 

resmi seperti dokter dan bidan untuk sering terjun bersama kader untuk 

menjelaskan salah persepsi masyarakat tentang alat-alat KB. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kader desa berperan 

penting dalam memberikan informasi seputar KB dan turut mengajak warga 

untuk menggunakan alat kontrasepsi atau KB guna menanggulangi ledakan 

penduduk pada Desa Tumpang, Kab. Malang. Pola komunikasi yang 

berlangsung adalah Pola komunikasi linier dan serkuler. 

2. Kokom Komariah, dkk (2013) 

Penyakit Tuberkulosis (TBC) sampai saat ini masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyakit infeksi pembunuh 

utama yang menyerang golongan usia produktif (15-50 tahun) dan anak-anak 

serta golongan sosial ekonomi lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif survei. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) proses pelayanan 

kesehatan Puskesmas dalam pengendalian penyakit TBC di wilayah Kabupaten 

Bogor; 2) Pola pemberian informasi yang dilakukan oleh Puskesmas dalam 

pengendalian penyakit TBC di wilayah Kabupaten Bogor; 3) pelayanan 

pemberian informasi kaitannya dengan tingkat pengetahuan penderita dalam 

menanggulangi penyakit TBC di wilayah Kabupaten Bogor. 
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  Hasil dari penelitian ini menunjukkan Proses pelayanan kesehatan 

Puskesmas dalam penanggulangan penyakit TBC di wilayah Kabupaten Bogor, 

khususnya di wilayah Citeureup sudah berjalan sesuai standar pelayanan 

puskesmas. Pola komunikasi dalam pemberin informasi secara antarpersonal 

dengan Pola sirkuler. 

3. Lukiati Komala, dkk (2014) 

Penelitian ini berjudul Implementasi Pola Komunikasi Kesehatan Two 

Step Flow Communication Dalam Menyebarkan Informasi Kesehatan Ibu dan 

Janin Melalui Para Dukun Beranak. Penlitian menggunakan jenis Kualitatif 

dengan tipe deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yang dilakukan pada Ibu Hamil di Jawa 

Barat. 

Dalam penelitian ini ditemukan sebuah perbedaan yang menarik antara 

Dukun Beranak dengan Bidan Desa dalam memberikan pengetahuan dan 

mempersuasif bagaimana cara menjaga kesehatan ibu hamil dan merawat janin 

atau bayi yang baru lahir. Proses-proses komunikasi kesehatan dapat 

disampaikan melalui dukun beanak baik secara verbal maupun non verbal 

dikarenakan Dukun Beranak lebih dikenal oleh warga desa. 

Kekurangan atau saran yang dapat menjadi bahan untuk penelitian 

selanjutnya adalah bagaimana pola atau Pola komunikasi tenaga medis 

dipedesaan sepeti Bidan Desa atau Lembaga Pemerintah bagian kesehatan yang 

bertempart di Desa dapat diidentifikasi. Sebagai bahan evaluasi dan saran bagi 

para tenaga medis yang berada di pedesaan. 
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Dari 3 penelitian terdahulu yang terlampir di atas, memiliki kesamaan 

tema dan kajian tentang komunikasi kesehatan. Selain itu sama-sama meneliti 

tentang ilmu kesehatan yang diliterasikan melalui ilmu komunikasi. Sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada substansi penelitian 

dan subyek penelitiannya. Pada penelitian ini, substansi yang diteliti adalah 

literasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja dan subyek penelitiannya 

adalah karyawan dari BKKBN Prov. Jawa Timur. 

2. Kajian Konsep 

 2.1 Komunikasi Dalam Kesehatan 

  2.1.1 Definisi Komunikasi 

Mengutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Dr. 

Hafied Cangara, M. Sc. (2011), definisi yang dibuat oleh kelompok 

sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi 

antarmaanusia bahwa: “Komunikasi adalah suatu transaksi, proses 

simbolik yang dikehendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan 

(1) membangun hubungan antar sesame manusia; (2) melalui 

pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tinngkah laku 

orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah lakuit”. 

(Book, 1980) 

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan 

antara komunikator dan komunikan. Komunikator merupakan sumber 

yang memberikan pesan, sedangkan komunikan merupakan penerima 
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pesan atau receiver. Komunikator menyampaikan pesan atau informasi 

demi mempengaruhi opini atau mempersuasif komunikan agar 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan komunikator. Ketika 

pesan tersampaikan secara tepat oleh komunikator terhadap komunikan, 

disitulah tercapaikan komunikasi yang efektif. Disini, pesan dapat 

disampaikan secara langsung dan dapat melalui media atau chanel. 

   

  2.1.2 Pola Komunikasi 

Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola seperti apa proses 

komunikasi terbentuk dalam suatu interaksi. Pola atau bentuk 

komunikasi dapat membantu penggambaran atau penganalogian suatu 

proses komunikasi. Memberikan pengertian tentang komunikasi agar 

mudah dipahami. 

Menurut Effendy (1986). Pola komunikasi adalah proses yang 

dirancang untuk mewakili kenyataan  keterpautannya unsur-unsur 

yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan 

pemikiran secara sistematik dan logis. Komunikasi adalah salah satu 

bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Effendy (1986: 32) Pola Komunikasi terdiri dari 3 

macam yaitu: 

1) Pola komunikasi satu arah: proses penyampaian pesan 
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dari komunikator kepada komunikan baik menggunakan 

media ataupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari 

komunikan. Komunikan dalam hal ini komunikan 

bertindak sebagai pendengar saja. 

2) Pola komunikasi dua arah (two way traffic 

communication): komunikator dan komunikan menjadi 

saling tukar funsi dalam menjalani fungsi mereka. 

Komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan 

dan pada tahap berikutanya saling bertukar fungsi. 

Namun pada hakekatnya yang memulai percakapan 

adalah komunikator utama. Komunikator utama 

mempunyai tujuan trtentu melalui proses komunikasi 

tersebut. Prosesnya dialogis, serta umpan balik secara 

langsung. 

3) Pola komunikasi multiarah: yaitu proses komunikasi 

terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak dimana 

komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran 

secara dilogis. 
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  2.1.3 Komunikasi Kesehatan 

Komunikasi merupakan jantung dan seni dari kedokteran. 

Komunikasi efektif dokter-pasien merupakan salah satu bentuk 

komunikasi kesehatan. Komunikasi efektif dapat membantu tenaga 

medis dalam menyampaikan pesan tentang diagnosis terhadap pasien. 

Selain itu, dengan komunikasi yang efektif, maka dapat terbangun 

sebuah kepercayaan dan pihak medis atau Lembaga yang berhubungan 

dengan kesehatan terbantu ddalam meliterasi kesehatan tertentu. 

Komunikasi kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu baru 

dalam disiplin ilmu komunikasi. Komunikasi kesehatan merupakan 

komunikasi yang dipakai dalam bidang kedokteran, keperawatan, 

kebidanan, kesehatan masyarakat, serta relawan tenaga medis apapun. 

Definisi komunikasi kesehatan sebenarnya melekat pada 

hubungan konseptual antara “komunikasi” dengan “kesehatan” 

sehingga konsep komunikasi memberikan peranan pada kata yang 

mengikutinya (bandingkan dengan komunikasi bisnis, komunikasi 

kultural, komunikasi gender, dll). 

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi komunikasi 

kesehatan. Komunikasi ksehatan adalah: 1 

1. Studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi 

                                                        
1 Alo Liliweri. Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal: 46-47 
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komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang 

dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar mereka dapat 

membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolahan 

kesehatan. 

2. Studi yang menekankan peranan teori komunikasi yang dapat 

digunakan dalam penelitiandan praktik yang berkaitan dengan 

promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. 

3. Proses untuk mengembangkan atau mmbagi kesehatan kepada 

audiens tertentu dengan maksud mempengaruhi pengetahuan, 

sikap, keyakinan mereka tentang pilihan prilaku hidup sehat. 

  2.1.4 Manfaat Komunikasi Kesehatan 

Manfaat dan tujuan dari studi komunikasi kesehatan ini adalah 

sebagai ilmu pembangunan. Dimana studi komunikasi dihubungkan 

dengan studi kesehatan guna membangun kesehatan yang lebih baik. 

Manfaatnya adalah suatu ilmu komunikasi yang berpakem pada pesan 

“ditambahkan” oleh ilmu kesehatan yang dipakai oleh para medis, 

sehingga ilmu ini data membantu orang yang bekerja di bidang 

kesehatan untuk membangun sebuah opini dan pemahaman tentang 

kesehatan. Jika dalam bidang ini khususnya membangun pengetahuan 

seputar kesehatan reproduksi. Karena materi yang digunakan dalam 

komunikasi kesehatan ini harus mengandung unsur purposif dan 

persuasif. 
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  2.1.5 Ruang Lingkup (Pola) Komunikasi Kesehatan 

Secara umum Pola dari Komunikasi Kesehatan jika kita 

gambarkan dengan Pola Komunikasi menurut Lasswell, maka posisinya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 1) Dokter, Perawat, Bidan, Terapist, Institusi Kesehatan, Lembaga Milik 

Negara Bagian Kesehatan. 

2) Kesehatan Tubuh (Anatomi), Kesehatan Reproduksi, Kebersihan 

Lingkungan, Kesehatan Paru-paru, dll. 

3) Media Online, Media Cetak, Media Elektronik. 

4) Lansia, Usia Produktif, Usia Remaja, Anak di Bawah Umur, Umum. 

5) Perilaku komunikan terhadap kesehatan. 

  2.1.6 Komunikasi Publik (Teori oleh Joseph A. Devito) 

Tipe komunikasi ada 4 macam, salah satunya adalah komunikasi 

publik. Komunikasi public memiliki sebutan lain yaitu komunikasi 

pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking dan 

komunikasi khalayak (audience communicarion).2 Proses komunikasi 

public terjadi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam 

                                                        
2 Hafied Cangara. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal: 34 

Komunikator (1) Pesan (2) Channel (3) 

Komunikan (4) Efek (5) 
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situasi khalayak dalam jumlah yang lebih besar. 

Dalam teori ini, penyampaian pesan dilakukan secara kontinu 

atau intens. Sumber atau komunikator harus dapat diidentifikasi dan 

siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan komunikan dapat 

dikatakan terbatas. Dimana sumber atau komunikator memiliki porsi 

yang lebih dibandingkan komunikan. Akan tetapi komunikasi publik 

tidak menutup kemungkinan adanya interaksi timbal balik dari 

komunikan. 

Peneliti memilih teori ini karena penyuluhan dan program-

program dari BKKBN dilaksanakan sesuai dengan teori komunikasi 

public. Dimana sumber telah ditentukan dan dari seorang pembicara 

yang ditujukan pada public pasti. Tidak bersifat massal seperti 

komunikasi massa. 

 2.2 Literasi Kesehatan 

  2.2.1 Definisi Literasi 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Literasi 

merupakan kemampuan menulis dan membaca. Selain itu literasi juga 

diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau 

aktivitas tertentu.3 

  2.2.2 Literasi dalam Kesehatan 

Dalam penelitian ini, literasi yang dimaksud adalah pengetahuan 

                                                        
3 Kemendikbud. 2016, KBBI daring https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/literasi 

 diakses pada tanggal 12 Februari 2018  

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/literasi
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atau sebuah kesadaran dalam mendapatkan informasi. Dimana 

informasi tentang kesehatan reproduksi remaja di Indonesia 

tersampaikan pada komunikan. Dapat dikatakan, orang yang terkait 

dapat melek tentang informasi kesehatan reproduksi remaja di 

Indonesia. 

Tujuan dalam meliterasi tentang kesehatan reproduksi selain 

untuk menggugah kesadaran para remaja Indonesia untuk mengetahui 

cara dan alur dalam menjaga dan merawat organ reproduksi, adalah 

untuk membangun kesehatan penduduk Indonesia. Karena jika remaja 

telah terliterasi tentang kesehatan reproduksi, maka mereka dapat 

menjadi remaja Indonesia yang berkualitas dan sehat secara jasmani 

maupun rohani. 

 2.3 Konsep Sehat, Sakit, Dan Penyakit 

  Dalam buku karangan Koentjaraningrat dan A.A Loedin tahun 

1985, menurut Mely G. Tan sehat dan sakit meruakan determinasi dari 

4 faktor yaitu bersifat kebudayaan, psikologi, sosial, dan ekologi. Yang 

pertama mencakup perihal seperti ajaran agama mengenai sehat-sakit, 

adat-istiadat, keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan. Kedua 

menyangkut hal-hal seperti persepsi tentang keadaan sehat dan sakit, 

sikap terhadap sehat dan sakit, dan sebagainya. Ketiga mencakup hal-

hal seperti tingkat pendidikan pekerjaan serta profesi, dan penghasilan 
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serta status ekonomi. Dan determinan Keempat menyangkut keadaan 

lingkungan alam, kebersihan lingkungan fisik, rumah dan sekitarnya. 

  Sedangkan persoalan Penyakit merupakan hal objektif. 

Penyakit ditentukan secara medis. Penyakit merupakan gangguan fungsi 

atau adaptasi dari proses biologis & psikofisiologis dari seseorang, 

 2.4 Kesehatan Reproduksi 

  2.4.1 Pengertian Seksualitas dan Organ Reproduksi 

 Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuau yang berhubungan 

dengan jenis kelamin disebut seksualitas. Menurut Masters, Johnson, 

dan Kolodny (1992), seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang 

sangat luas, di antaranya adalah dimensi biologis, psikologis, social, dan 

kultural. 

Sedangkan Organ Reproduksi sendiri adalah alat vital, atau 

biasa disebut alat kelamin yang ada pada wanita dan pria. Organ 

reproduksi wanita meliputi vagina, vulva, leher Rahim, saluran idung 

telur, ovum, tuba fallopi dan rahim. Sedangkan organ reproduksi lelaki 

meliputi testis, penis atau batang zakar, kantong semen, kelenjar prostat. 

  2.4.2 Pengertian Kesehatan Reproduksi 

  Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampun 

untuk “membuat kembali”. Dalam kaitannya dengan kesehatan, 
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reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh 

keturunan (beranak).4 

  Kesehatan reproduksi sendiri dapat diartikan sebagai kesehatan 

organ vital perempuan dan laki-laki. Namun menurut WHO dan ICPD 

yang diselenggarakan di Kairo tahun 1994, kesehatan reproduksi tidak 

hanya kesehatan oragn reproduksi secara fisik, akan tetapi kesehatan 

secara mental dan sosial juga. Kesehatan mental tidak secara mntah 

diartikan “tidak gila” akan tetapi lebih pada kesiapan baik jasmani 

maupun rohani yan artinya tidak ada tekanan kejiwaan. Dan kesehatan 

sosial adalah dimana seseorang dapat melakukan interaksi sosial serta 

mampu memanifestasikan perannya dalam kehidupan masyarakat.5 

                                                        
4 Zora Adi Baso, Judi Raharjo. Kesehatan Reproduksi Panduan bagi Perempuan, Sulawesi Selatan: 

Pustaka Belajar, 1999 hal: 1 
5 Yayasan Lembaga Konsimen Indonesia, Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan, Yogyakarta, 

2002, hal: xxi  


