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Background: The ability of individuals to gain access to, understand and use health information in ways 
which promote and maintain good health is determined by skills called health literacy. Education is one 
of the factors that affect a person’s health literacy skills. Health literacy has large impact on people’s 
health, particularly in the field of women's reproductive health. Data on the health literacy skills in the 
field of women’s reproductive health in Indonesia was not clear. This study was aimed to determine the 
difference in women's reproductive health literacy between medical students and non-medical students 
of Mataram University academic year of 2010. 
Methods: This study design was a descriptive analytic study. A cross-sectional study was performed 
using consecutive sampling technique. The participants chosen were students of the Faculty of 
Medicine, Faculty of Economics, and Faculty of Law of Mataram University academic year of 2010 who 
met inclusion criteria. A validity and reliability tested self-administered questionnaire was used. The data 
were analyzed by using descriptive analysis and nonparametric Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney 
test, with confidence interval for mean was 95%. 
Results: Health literacy score among women participants was higher than men. Men participants had 
more mistake in answering either text or document questions. Women’s reproductive health literacy 
among students of the Faculty of Medicine was very good, Faculty of Economics was good, and the 
Faculty of Law was moderate. Significance value obtained based on Kruskal-Wallis test was p<0.001. 
There were differences based on Mann-Whitney test between groups of Faculty of Medicine and Faculty 
of Economics (p<0.001), between groups of Faculty of Medicine and Faculty of Law (p<0.001), and 
between groups of Faculty of Economics and Faculty of Law(p<0.001). 
Conclusion: There were significant difference of women's reproductive health literacy between medical 
students and non-medical students of Mataram University academic year of 2010. 
Keywords: reproductive health literacy, medical students, non-medical students. 

 
 

Pendahuluan 

Kemampuan seseorang untuk membaca dan 

mengerti apa yang dibaca mengenai suatu 

informasi kesehatan dan menggunakan informasi 

tersebut untuk pengambilan keputusan 

kesehatan dan mengikuti instruksi terapi disebut 

sebagai health literacy atau “melek kesehatan” 
1
. 

Literacy adalah kecakapan seseorang untuk 

membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan 

memecahkan masalah-masalah yang dibutuhkan 

untuk berfungsi dalam pekerjaan dan 

masyarakat, mencapai tujuan, serta 

mengembangkan potensi dan pengetahuan 
2
. 

Health literacy berdampak cukup besar terhadap 

kesehatan seseorang. Health literacy yang 

rendah dapat berakibat pada meningkatnya 

kesalahan penggunaan obat-obatan, kesalahan 

dalam memahami label-label instruksi kesehatan, 

meningkatkan risiko kematian pasien, dan 

meningkatan kekerapan masuk rumah sakit dan 

pelayanan kesehatan yang lebih mahal 
1,3

. 

Seseorang dengan literacy yang baik belum tentu 

memiliki health literacy yang baik pula. Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat health literacy 

seseorang adalah status pendidikan, status 

ekonomi, usia, jenis kelamin, dan informasi 

kesehatan bagi masyarakat 
1,4

. Kasus-kasus 

terkait dengan kesehatan reproduksi di Indonesia 

masih tinggi dan mempengaruhi baik pria maupun 

wanita. Indonesia belum memiliki data pasti 

mengenai tingkat health literacy penduduk, 

terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. 



Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik 

dengan metode cross sectional. Penelitian 

dilakukan pada bulan Mei sampai dengan 

Desember tahun 2013. Pengambilan data 

dilakukan di beberapa ruang kuliah di Fakultas 

Kedokteran (FK), Fakultas Ekonomi (FE), dan 

Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram 

selama bulan Oktober sampai dengan November 

tahun 2013. Pemilihan mahasiswa hanya terbatas 

dari tahun angkatan 2010, dengan perhitungan 

jumlah sampel minimal sebagai berikut: 

n1=n2=  [
    

 
]
 
 

Keterangan: 

n   = Jumlah sampel 

Zα = Tingkat kemaknaan (1,960) 

s    = sesuai literatur, yaitu 0,5 

d    = Tingkat ketepatan absolut (0,19) 

Berdasarkan perhitungan tersebut ditetapkan 

jumlah total sampel dari tiga fakultas (Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas 

Hukum Universitas Mataram) adalah 165 orang 

dengan jumlah responden dari masing-masing 

fakultas sebanyak 55 orang. Pemilihan sampel 

menggunakan non probability sampling dengan 

metode consecutive sampling. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mataram 

dari Fakultas Kedokteran dan non-Fakultas 

Kedokteran tahun angkatan 2010 yang terpilih 

sebagai sampel penelitian dan berusia 20 tahun 

atau lebih karena pada usia tersebut mahasiswa 

disebut dewasa. Kriteria eksklusi pada penelitian 

ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang tidak 

bersedia untuk mengikuti penelitian ini.  

Metode pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Peneliti mengkombinasikan 

metode Health Acitivity Literacy Scale (HALS), 

Test of Functional Health Literacy in Adults 

(TOFHLA), dan Cloze test dalam pembuatan 

kuesioner. Kuesioner terdiri atas 30 soaldan 

disusun berdasarkan dua buah brosur yang 

diterbitkan oleh lembaga atau instansi kesehatan 

dan telah beredar luas di masyarakat atau 

informasi kesehatan lainnya yang terkait dengan 

kesehatan reproduksi wanita. Sistem pemberian 

skor mengacu pada metode HALS yang dibuat 

oleh Kirsch, et al
 5

, namun dengan sedikit 

modifikasi. Setiap jawaban benar untuk soal 

berbentuk teks bernilai 3,5 dan soal berbentuk 

dokumen (gambar, tabel, dan peta) bernilai 4,25. 

Jawaban salah bernilai 0.  

Proses pengisian kuesioner dilakukan dalam satu 

kali pertemuan selama 45 menit. Responden 

diminta membaca brosur berjudul “Deteksi Dini 

Kanker Leher Rahim” selama 10 menit. Setelah 

itu brosur dikumpulkan kembali kepada peneliti 

dan responden mulai menjawab kuesioner 

dengan 15 pertanyaan dalam waktu 10 menit. 

Kemudian peneliti membagikan brosur berjudul 

“Jaminan Persalinan” kepada responden. 

Responden membaca brosur tersebut selama 15 

menit. Brosur dikumpulkan kembali kepada 

peneliti dan responden menjawab kuesioner yang 

terdiri atas 12 pertanyaan dalam waktu 10 menit. 

Analisis data dilakukan dengan program SPSS for 

Windows versi 17.0. Uji normalitas dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji one way 

ANOVA dilakukan jika terdapat lebih dari 2 

kelompok tidak berpasangan. Jika syarat-syarat 

uji parametrik tidak terpenuhi, maka dilakukan uji 

nonparametrik Kruskal-Wallis. Uji Mann-Whitney 

dilakukan untuk mengetahui kelompok mana 

yang memiliki perbedaan 
6
. 

=53,207dibulatkan menjadi55 



Hasil Penelitian 

Karakteristik responden 

Responden pada penelitian ini berusia 20−26 

tahun dan frekuensi usia terbanyak adalah usia 

21 tahun dengan jumlah 85 responden (51,52%) 

dengan 31 orang adalah mahasiswa FK, 31 orang 

adalah mahasiswa FE, dan 23 orang lainnya 

adalah mahasiswa FH. Usia dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 20−22 

tahun dan usia >22 tahun. Kelompok usia 20−22 

tahun berjumlah 149 orang yang terdiri atas 55 

orang mahasiswa FK, 49 orang mahasiswa FE, 

dan 45 orang mahasiswa FH. Sementara itu 

kelompok usia >22 tahun berjumlah 16 orang 

yang terdiri atas 6 orang mahasiswa FE dan 10 

orang mahasiswa FH. Tidak ada seorangpun 

responden yang berasal dari FK yang memliki 

usia >22 tahun. Mayoritas responden adalah 

wanita, yaitu sebanyak 94 responden (56,97%). 

Mayoritas responden berasal dari suku Sasak 

karena pengambilan sampel dilakukan di Kota 

Mataram yaitu sebanyak 93 responden (56,36%).  

 
Distribusi health literacy 

Sebanyak 82 responden (49,70%) memiliki health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita yang sangat baik, terdiri atas 53 orang 

mahasiswa FK dan 29 orang mahasiswa non-FK. 

Sebanyak 51 responden (30,91%) memiliki health 

literacy baik, terdiri atas 2 orang mahasiswa FK 

dan 49 orang mahasiswa non-FK. Sebanyak 23 

responden (13,94%) memiliki health literacy 

sedang yang semuanya merupakan mahasiswa 

non-FK. Responden dengan tingkat health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita yang buruk sebanyak 9 responden dan 

semuanya merupakan mahasiswa non-FK. 

 

Tabel 2. Distribusi tingkat health literacy pada 165 
orang responden 

Skor  
Health 

Literacy 

n 

FK FE FH 

X ≥ 74,81 Sangat baik 53 22 7 

58,19 ≤ X < 74,81 Baik 2 27 22 

41,56 ≤ X < 58,19 Sedang 0 5 18 

24,94 ≤ X < 41,56 Buruk 0 1 8 

X < 24,94 Sangat buruk 0 0 0 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa responden paling 

banyak mengalami kesulitan dalam menjawab 

soal berbentuk teks. Hanya 7 orang (4,24%) yang 

dapat menjawab sempurna dengan benar 20 soal 

berbentuk teks yang diujikan. Sebanyak 158 

orang (95,76%) responden mengalami kesulitan 

menjawab soal teks dan 98 orang (59,39%) 

kesulitan dalam menjawab soal dokumen 

(gambar, grafik, dan peta). Responden pria 

memiliki persentase kesalahan lebih besar 

daripada wanita dalam menjawab soal baik 

berbentuk teks maupun dokumen.  

 

Gambar 1. Persentase jawaban salah menurut 
bentuk soal teks dan dokumen  
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa rerata skor health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita pada seluruh responden wanita dari ketiga 

fakultas lebih tinggi (74,99) daripada rerata skor 

health literacy pada responden pria dari ketiga 

fakultas (69,42). Rerata skor health literacy pada 

responden wanita dari FK menempati posisi 

tertinggi (89,26) dan berada pada tingkat sangat 



baik. Rerata skor ini lebih tinggi daripada rerata 

skor health literacy pada responden wanita dari 

FE dan FH. Rerata skor health literacy pada 

responden wanita dari FE adalah 71,83 (tingkat 

baik) dan lebih tinggi daripada rerata skor health 

literacy pada responden wanita dari FH (61,24) 

yang berada pada tingkat baik. Hal serupa juga 

ditemukan pada responden pria. Responden yang 

memiliki health literacy memadai atau setara level 

3 ke atas (sedang, baik, sangat baik) berjumlah 

156 orang (94,55%) yang terdiri atas 93 orang 

wanita (56,36%) dan 63 orang pria (38,18%). 

 

Gambar 2. Rerata skor health literacy dalam 
bidang kesehatan reproduksi wanita berdasarkan 
jenis kelamin 
 
Berdasarkan gambar 3 rerata skor health literacy 

dalam bidang kesehatan reproduksi wanita pada 

seluruh responden dari tiga fakultas lebih tinggi 

pada kelompok usia 20−22 tahun (73,62) 

daripada kelompok usia >22 tahun (63,02). Tidak 

terdapat kelompok usia >22 tahun pada 

mahasiswa dan mahasiswi FK sehingga skor 

tidak dapat dibandingkan dengan mahasiswa dan 

mahasiswi non-FK. Rerata skor pada kelompok 

usia 20−22 tahun pada mahasiswa dan 

mahasiswi FE (71,74) lebih tinggi daripada 

kelompok usia 20−22 tahun pada mahasiswa dan 

mahasiswi FH (57,64). 

 

Gambar 3. Rerata skor health literacy dalam 
bidang kesehatan reproduksi wanita berdasarkan 
kelompok usia 
 

Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan cara mencari 

korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total dan melakukan koreksi 

terhadap nilai koefisien korelasi yang 

overestimasi melalui analisis Corrected Item-Total 

Correlation dengan ketentuan jika nilai r hitung > r 

tabel (0,244), maka dinyatakan valid. Pada 

pengukuran instrumen penelitian, dari 30 item 

yang diujicobakan pada 60 orang didapatkan 27 

item valid dan 3 item tidak valid. Pada uji 

reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha 

didapatkan koefisien reliabilitas Alpha sebesar 

0,736 sehingga skala dinyatakan reliabel dengan 

tingkat realibilitas tinggi. 

 
Uji normalitas distribusi data 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnovdiperoleh 

nilai p skor health literacy untuk Fakultas 

Kedokteran adalah p=0,068 Fakultas Ekonomi 

p=0,200, Fakultas Hukum p=0,200 (p>0,05) 

sehingga distribusi data normal.  

 
Uji hipotesis 

Distribusi data pada ketiga kelompok normal 

namun varians data berbeda sehingga uji one 

way ANOVA tidak valid. Setelah dilakukan 

berbagai macam transformasi data didapatkan 

varians tetap tidak sama, sehingga dilakukan uji 

nonparametrik Kruskal-Wallis. 



Tabel 4. Hasil analisis Kruskal-Wallis 

 n Rerata ± 
simpang 

baku 

Nilai p 

Tingkat 
health 
literacy 

Fakultas 
Kedokteran 

55 88,36 ± 
7,16 

<0,001 

Fakultas 
Ekonomi 

55 71,52 ± 
1,27 

Fakultas 
Hukum 

55 57,88 ± 
1,38 

 

Berdasarkan uji Kruskal-Wallis didapatkan nilai 

kemaknaan p=0,000 (p<0001) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 

perbedaan tingkat health literacy dalam bidang 

kesehatan reproduksi wanita antara dua 

kelompok. 

Tabel 5. Uji Post Hoc Mann-Whitney 

Kelompok Nilai p 

Fakultas Kedokteran dengan 
Fakultas Ekonomi 

0,000 

Fakultas Kedokteran dengan 
Fakultas Hukum 

0,000 

Fakultas Ekonomi dengan 
Fakultas Hukum 

0,000 

 

Berdasarkan uji Mann-Whitney dapat disimpulkan 

bahwa kelompok yang memiliki perbedaan 

bermakna tingkat health literacy dalam bidang 

kesehatan reproduksi wanita adalah antara 

kelompok Fakultas Kedokteran dengan Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Kedokteran dengan Fakultas 

Hukum, dan Fakultas Ekonomi dengan Fakultas 

Hukum. Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Ekonomi memiliki tingkat health literacy dalam 

bidang kesehatan reproduksi wanita yang lebih 

baik daripada kelompok mahasiswa dan 

mahasiswi Fakultas Hukum. Rerata skor health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita pada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Kedokteran (FK) adalah 88,36 (sangat baik), 

sedangkan rerata skor health literacy dalam 

bidang kesehatan reproduksi wanita pada 

mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi 

(FE) lebih rendah daripada rerata skor health 

literacy mahasiswa dan mahasiswi FK yaitu 71,52 

(baik). Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Hukum (FH) memiliki rerata skor health literacy 

terendah, yaitu 57,88 (sedang). 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penilaian tingkat health literacy 

dalam bidang kesehatan reproduksi wanita pada 

mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mataram 

tahun angkatan 2010 dari Fakultas Kedokteran 

dan non-Fakultas Kedokteran yang dilakukan 

oleh peneliti pada 165 responden didapatkan 

tingkat health literacy sangat baik dimiliki oleh 53 

orang dari 55 mahasiswa FK yang menjadi 

responden, dan 2 responden sisanya memiliki 

tingkat health literacy baik. Hanya 29 orang 

mahasiswa non-FK yang memiliki tingkat health 

literacy sangat baik (22 responden berasal dari 

FE dan 7 responden dari FH). Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat health 

literacy kelompok Fakultas Kedokteran dengan 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran dengan 

Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi dengan 

Fakultas Hukum (Interval kepercayaan 95%, 

p<0,001). Peneliti menduga hal ini disebabkan 

oleh kurikulum pendidikan dokter di Fakultas 

Kedokteran mempelajari tentang bidang 

kesehatan, salah satunya adalah bidang 

kesehatan reproduksi. Mahasiswa dan mahasiswi 

FK tahun angkatan 2010 telah memiliki 

mempunyai pengetahuan di bidang kesehatan 

terutama kesehatan reproduksi. Materi mengenai 

kesehatan reproduksi ini tidak terdapat pada mata 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. 

Health literacy membutuhkan pengetahuan dari 



berbagai bidang topik, termasuk pengetahuan 

mengenai tubuh manusia, perilaku sehat, dan 

pengetahuan mengenai bagaimana suatu sistem 

kesehatan dapat beroperasi 
7
. Pendidikan formal 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat 

mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan 

tersebut lebih banyak didapatkan oleh mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dibandingkan dengan 

mahasiswa non-Fakultas Kedokteran. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian oleh Bhramitasari 

(2011) yang menemukan perbedaan signifikan 

mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi 

antara mahasiswa Fakultas Kedokteran dan 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

di Universitas Diponegoro 
8
. Tingkat health 

literacy mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Fakultas Hukum yang lebih rendah daripada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran kemungkinan 

juga disebabkan karena mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Hukum memiliki 

perbendaharaan kata-kata kesehatan dan dasar 

pengetahuan kesehatan yang kurang serta 

kesulitan memadukan informasi dan konsep baru 

yang diterima saat membaca brosur kesehatan 
9
. 

Pada penelitian ini didapatkan rerata skor health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita pada responden wanita di masing-masing 

fakultas lebih tinggi daripada rerata skor pria. 

Temuan ini merupakan hal yang baik karena 

wanita cenderung lebih bertanggung jawab 

terhadap kesehatan anak-anaknya dan 

keluarganya, sehingga wanita merupakan 

penentu keberhasilan promosi kesehatan dalam 

komunitas 
10

. Laki-laki dan pria dewasa memiliki 

pengetahuan kesehatan secara umum, penyakit 

spesifik, dan faktor risikonya yang lebih rendah 

daripada perempuan dan wanita 
11

. Pria memiliki 

tingkat health literacy yang rendah bahkan untuk 

materi tentang kesehatan pria sekalipun. Pria 

juga kurang mampu mengakses, 

menginterpretasikan, dan menerapkan informasi 

untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan
12

. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan 

responden wanita yang memiliki tingkat health 

literacy setara level 3 atau lebih baik (sedang, 

baik, sangat baik) lebih banyak daripada 

responden pria (94,55% vs 38,18%). Peneliti 

menduga hal ini disebabkan karena wanita 

memiliki literacy membaca materi dan soal 

berbentuk teks lebih baik daripada pria. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian oleh ALLS yang 

menyebutkan bahwa lebih banyak wanita (48%) 

daripada pria (43%) yang memiliki tingkat health 

literacy setara level 3 atau lebih baik
13

.  

Persentase kesalahan responden wanita pada 

soal berbentuk teks adalah 93,62%, lebih rendah 

daripada kesalahan responden pria yang 

mencapai 98,59%. Hal ini didukung oleh hasil 

survei ALLS di Kanada dan Australia yang 

menyebutkan bahwa wanita memiliki health 

literacy yang lebih baik dan literacy prosa yang 

lebih baik daripada pria 
13

. Sementara di 

Indonesia sendiri belum ada penelitian yang 

mendukung hal tersebut. Data yang tersedia 

mengenai siswa Indonesia saat ini hanya 

berdasarkan survei PISA tahun 2012 yang 

menyebutkan bahwa kemampuan literacy 

matematika, sains, dan membaca pada siswa 

Indonesia berada pada peringkat ke 64 dari 65 

negara dan berada pada level 3 atau lebih 

rendah. Materi kesehatan sendiri dimasukkan 

PISA ke dalam literacy sains. Pada mayoritas 

negara, rerata skor literacy sains pada siswa 

perempuan lebih tinggi daripada rerata skor pada 

siswa laki-laki. Hal serupa juga didapatkan pada 

siswa perempuan di Indonesia. Hasil survei PISA 



tahun 2012 mengenai literacy membaca 

berdasarkan jenis kelamin mengungkapkan 

bahwa di semua negara, rerata skor literacy 

membaca pada siswa perempuan lebih tinggi 

daripada rerata skor pada siswa laki-laki dan 

bermakna secara statistik 
14

. 

Peneliti juga menemukan bahwa responden pria 

memiliki persentase kesalahan lebih besar 

daripada wanita dalam menjawab soal baik 

berbentuk teks maupun dokumen. Hal ini berbeda 

dengan hasil survei ALLS yang menyebutkan 

bahwa pria memiliki skor lebih tinggi untuk literacy 

dokumen dan angka
 13

. Kedua temuan ini 

memang tidak bisa dibandingkan secara 

langsung karena perbedaan subjek yang diteliti 

antara kedua studi ini. Alasan peneliti 

membandingkan kedua hal ini adalah karena 

seluruh mahasiswa dan mahasiswi dalam 

penelitian ini berada dalam jenjang pendidikan 

yang sama dan memiliki kategori usia dewasa. 

Berdasarkan literatur didapatkan bahwa 

kecepatan membaca mahasiswa tidak berbeda 

signifikan dengan kecepatan membaca siswa 

kelas 12 sehingga mahasiswa kedokteran juga 

tidak memiliki kecepatan membaca yang lebih 

tinggi daripada mahasiswa lainnya. Jumlah kata 

per halaman dan kompleksitas kata dan bahasa 

dalam buku teks kedokteran juga setara dengan 

buku teks jurusan lain 
15

.  

Salah satu penyebab masih ada responden yang 

memiliki skor health literacy buruk adalah akibat 

faktor materi atau brosur kesehatan reproduksi 

yang digunakan dalam kuesioner. Responden 

paling banyak mengalami kesulitan dalam 

menjawab soal yang berkaitan dengan teks. 

Sebanyak 59,39% responden kesulitan dalam 

menjawab soal berbentuk dokumen (gambar, 

grafik, dan peta) padahal materi yang diujikan 

tergolong sederhana dan singkat yang mencakup 

gambar anatomi organ reproduksi wanita. 

Materi dalam kedua brosur yang digunakan 

dalam penelitian ini nampaknya bukan menjadi 

masalah yang berarti bagi mayoritas responden 

yang memiliki health literacy sedang sampai 

sangat baik, namun bagi responden lain 

beberapa istilah yang tidak familiar dan kalimat 

yang terlalu padat dalam kedua brosur tersebut 

dapat membingungkan. Beberapa istilah yang 

tidak familiar dan kalimat yang terlalu padat 

dalam brosur dapat membingungkan responden 

16
. Informasi dan pelayanan kesehatan yang ada 

saat ini biasanya dibuat dengan bahasa yang 

tidak familiar, rumit, tidak lengkap, tidak akurat 

dan terlalu teknis untuk dikonsumsi, bahkan untuk 

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi sekalipun seperti mahasiswa 
7
.  

Pendidikan mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan sehingga dapat memahami pilihan dan 

memilih dengan tepat dan menguntungkan bagi 

orang tersebut. Pendidikan juga berpengaruh 

pada prospek pekerjaan dan pendapatan 

seseorang sehingga mempengaruhi pemilihan 

untuk meningkatkan taraf kesehatan. Hasil 

penelitian ABS tahun 2006 menyebutkan bahwa 

masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi memiliki health literacy yang memadai 

(level 3 ke atas), artinya mereka mampu 

mengkombinasikan informasi berupa teks dan 

gambar dengan benar untuk membuat penilaian 

yang tepat 
13

. 

Pada penelitian ini didapatkan rerata skor health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita pada seluruh responden dari tiga fakultas 

lebih tinggi pada kelompok usia 20−22 tahun 

(73,62) daripada kelompok usia >22 tahun 



(63,02). Rerata skor health literacy pada 

responden berusia 20−22 tahun pada mahasiswa 

dan mahasiswi FK lebih tinggi daripada rerata 

kelompok usia yang sama dari non-FK. Tidak 

terdapat responden mahasiswa FK yang memiliki 

usia >22 tahun sehingga skor tidak dapat 

dibandingkan dengan mahasiswa dan mahasiswi 

non-FK. Peneliti tidak dapat menarik suatu 

kesimpulan yang berarti dari perbedaan tingkat 

health literacy menurut kelompok usia 20−22 

tahun dan >22 tahun karena dalam rentang usia 

tersebut mahasiswa berada dalam kategori usia 

remaja akhir dan dewasa, sehingga perbedaan 

usia satu atau dua tahun diantara mahasiswa dan 

mahasiswi dalam rentang usia tersebut dianggap 

tidak bermakna. Menurut teori perkembangan, 

pada usia mahasiswa seharusnya mahasiswa 

sudah mampu berkonsentrasi dengan baik 

karena memiliki struktur otak yang telah 

sempurna dan juga mampu memilah, 

menghubungkan, mengatur, dan mengolah 

informasi yang diterima sehingga pikiran dapat 

terpusat pada satu objek saja 
17

. Konsentrasi 

seseorang mempengaruhi kemampuan orang 

tersebut untuk menangkap dan merespon 

instruksi secara cepat dan tepat 
18

. 

Kelompok usia lanjut sering diidentikkan dengan 

tingkat health literacy yang rendah 
1
. Persentase 

penduduk berusia lebih dari 45 tahun yang 

memiliki kecakapan health literacy yang memadai 

tampaknya cenderung menurun seiring dengan 

peningkatan usia. Hal ini terjadi akibat pengaruh 

usia terhadap kemampuan memproses secara 

mental pada seseorang, lamanya waktu setelah 

lulus dari pendidikan formal, dan rendahnya 

tingkat pendidikan formal pada generasi usia 

lanjut. Seiring dengan peningkatan usia, 

seseorang akan kurang mampu menggunakan 

informasi kesehatan dan mengalami masalah 

kesehatan jangka panjang 
13

. 

Hasil ini menimbulkan pertanyaan tentang 

keefektifan upaya promosi kesehatan reproduksi 

wanita bagi mahasiswa dan mahasiswi melalui 

media cetak seperti brosur dan leaflet kesehatan 

dan apakah prosedur pembuatan brosur 

kesehatan telah dilaksanakan dengan benar dan 

dibuat sesuai dengan tingkat health literacy 

sasaran yang ditujukan. Pemberdayaan individu 

dan komunitas mutlak dilakukan melalui 

pendidikan untuk meningkatkan tingkat health 

literacy sehingga individu dan komunitas memiliki 

pengetahuan dan keterampilan memadai untuk 

merawat diri sendiri. 

 
Kekuatan dan kelemahan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian perdana yang 

membahas mengenai health literacy dalam 

bidang kesehatan reproduksi wanita di Indonesia, 

dengan membandingkan antara mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan non-Fakultas 

Kedokteran. Peneliti juga berusaha menyusun 

suatu kuesioner yang valid dengan tingkat 

realibilitas tinggi untuk mengukur health literacy 

dalam bidang kesehatan reproduksi wanita agar 

sesuai bagi masyarakat Indonesia. Namun, 

penelitian ini hanya menggunakan respoden dari 

Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum sebagai 

mahasiswa dari non-Fakultas Kedokteran 

mengingat keterbatasan tempat, waktu, dan biaya 

dalam penelitian. Peneliti juga tidak mencari data 

karakteristik responden berdasarkan status 

pekerjaan dan perkawinan, padahal status 

perkawinan penting untuk mengurangi bias 

penelitian dalam bidang kesehatan reproduksi 

dan dijadikan sebagai salah satu kriteria eksklusi 

penelitian. Selain itu, sistem penilaian tingkat 



health literacy yang dirancang tidak dapat 

dikatakan baik karena belum melalui suatu proses 

pengujian yang sah. 

 

Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan signifikan tingkat health 

literacy dalam bidang kesehatan reproduksi 

wanita pada mahasiswa dan mahasiswi 

Universitas Mataram tahun angkatan 2010 

antara kelompok Fakultas Kedokteran dengan 

Fakultas Ekonomi (p<0,001), Fakultas 

Kedokteran dengan Fakultas Hukum 

(p<0,001), dan Fakultas Ekonomi dengan 

Fakultas Hukum (p<0,001). 

2. Tingkat health literacy dalam bidang 

kesehatan reproduksi wanita pada mahasiswa 

dan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran 

adalah sangat baik, Fakultas Ekonomi adalah 

baik, dan Fakultas Hukum adalah sedang.  

3. Rerata skor health literacy dalam bidang 

kesehatan reproduksi wanita pada responden 

wanita lebih tinggi daripada rerata skor 

responden pria.  

4. Responden pria memiliki persentase 

kesalahan lebih besar daripada persentase 

kesalahan responden wanita dalam menjawab 

soal baik berbentuk teks maupun dokumen. 

 

Saran 

Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk: 

1. Membandingkan tingkat health literacy dalam 

bidang kesehatan reproduksi wanita pada 

populasi mahasiswa dari beberapa tahun 

angkatan yang berbeda. 

2. Mengetahui gambaran health literacy dalam 

bidang kesehatan reproduksi wanita pada 

populasi masyarakat yang lebih luas. 

3. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat health literacy dalam bidang reproduksi 

wanita. 

4. Menguji sistem penilaian sehingga didapatkan 

sistem pengukuran tingkat health literacy yang 

tepat untuk masyarakat Indonesia. 

Peneliti menyarankan kepada pemerintah atau 

lembaga kesehatan lainnya untuk menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam 

pembuatan suatu materi edukasi kesehatan 

reproduksi untuk masyarakat dengan bahasa 

yang lebih baik, mengurangi penggunaan teks 

berlebihan, penyampaian yang lebih sederhana 

dan memperbanyak ilustrasi. 

Peneliti juga menyarankan kepada pihak-pihak 

yang terkait dalam promosi kesehatan agar dapat 

lebih memperhatikan tingkat health literacy 

individu atau komunitas yang akan menjadi 

sasaran promosi kesehatan. Oleh karena jenjang 

pendidikan dan bidang ilmu yang ditekuni oleh 

siswa atau mahasiswa mempengaruhi tingkat 

health literacy seseorang, maka diperlukan 

pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan 

promosi kesehatan reproduksi agar promosi 

kesehatan dapat efektif bagi sasaran, misalnya 

dilakukan pada usia remaja (usia 15-16 tahun) 

agar individu atau komunitas memiliki 

pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi 

yang baik sebelum menikah, bekerja, ataupun 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan 

tinggi.  
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