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ABSTRACT 

 

Gabriela Henesti Suprobowati. (145120200111036). ELDERLY INTERPERSONAL 

COMMUNICATION IN EXCLUSIVE BREASTMILK HEALTH PROMOTION (Case 

Study on the GEMALAPAS Program (Elderly Care for Exclusive Breastmilk Movement) in 

Sawojajar Village, Malang City, East Java). Advisor: Nia Ashton Destrity, S.I.Kom., M.A. 

 

 Indonesia is considered as country with poor toddler nutrition status (WHO, 2015). This 

is inline with the poor percentage of breastfeed in Indonesia that has not reached the national target; 

breastmilk is considered best nutrition for babies that can strengthen their immune system during 

their growth especially in the beginning of their lives (Ministry of Health RI, 2017). Based on 

several studies, factors influenced the low percentage of exclusive breastfeed in Indonesia are the 

status of mother who are mostly working and less support from family and surroundings. 

 In Sawojajar Village, Malang City, East Java, there is an innovative program supporting 

exclusive breastfeed named GEMALAPAS stands for Society Movement of Elderly Care for 

Exclusive Breastfeed. This program places elderly as cadres to promote exclusive breastfeed by 

visiting houses of mothers in Sawojajar whom baby is newborn once a month until the baby 

reaches 6 months old. After 1 year running, the program is able to significantly increase the 

percentage of exclusive breastfeed in Sawojajar Village from 27% in May 2017 to 80% in May 

2018. 

 This study aims to explain and analyze interpersonal communication conducted by 

elderly cadres in the GEMALAPAS program. The research method used is qualitative case study 

with the data gathered from interview with 4 breastfeed mothers, 4 elderly cadres, 1 Posyandu 

cadres coordinator, 2 health promotion employee in Gribig Health Center, Malang City. 

 The results of this study found that elderly cadres used verbal and nonverbal techniques 

in order to support their interpersonal communication skills in the promotion of exclusive 

breastfeed. These skills lead to openness between breastfeed mothers and elderly cadres that finally 

found caring as the dominant type of interaction and reference and expert power as the most 

frequent power base used in the interaction. Furthermore, in this study it was found that culture 

was factor that at the same time become benefit and obstacle to interpersonal communication 

between elderly cadres and breastfeed mothers in the GEMALAPAS program. 

 

Keywords: interpersonal communication, cadres, days, power bases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Gabriela Henesti Suprobowati. (145120200111036). KOMUNIKASI INTERPERSONAL 

KADER LANJUT USIA DALAM PROMOSI KESEHATAN ASI EKSKLUSIF (Studi 

Kasus pada Program GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu 

Ibu) di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur). Pembimbing: Nia Ashton 

Destrity, S.I.Kom., M.A. 

Indonesia digolongkan sebagai negara dengan status gizi balita buruk (WHO, 2015). Salah 

satu penyebab dari timbulnya gizi balita buruk adalah tidak dipenuhinya gizi terbaik bagi bayi 

pada masa 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) yaitu ASI (Air Susu Ibu). Hal ini selaras dengan 

capaian ASI Eksklusif di Indonesia yang masih rendah dan berada di bawah target nasional 

(Kemenkes RI, 2017). Menurut beberapa penelitian, faktor yang mempengaruhi rendahnya 

capaian ASI Eksklusif di Indonesia antara lain ibu bekerja sehingga tidak adanya waktu untuk 

mengikuti penyuluhan yang diberikan di Posyandu dan kurangnya dukungan dari keluarga serta 

lingkungan sekitar.  

Di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur, terdapat sebuah program inovasi 

pendukung ASI Eksklusif bernama GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air 

Susu Ibu). Program ini menempatkan kader lanjut usia (lansia) yang mayoritas rumahnya 

berdekatan dengan ibu ASI untuk melakukan promosi ASI Eksklusif. Promosi ASI Eksklusif 

dilakukan dengan kunjungan ke rumah ibu ASI (home visit) setiap 1 bulan sekali selama bayi 

berumur 0 hingga 6 bulan dengan komunikasi langsung secara tatap muka atau disebut dengan 

komunikasi interpersonal. Setelah 1 tahun program ini berjalan, capaian ASI Eksklusif di 

Kelurahan Sawojajar meningkat dari 27% pada Mei 2017 menjadi 80% pada Mei 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis komunikasi interpersonal 

yang dilakukan kader lansia dalam program GEMALAPAS. Metode penelitian yang digunakan 

studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan 4 ibu ASI, 4 kader 

lansia, 1 koordinator kader Posyandu, 2 karyawan bagian promosi kesehatan Puskesmas Gribig, 

Kota Malang.  

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kader lansia menggunakan teknik verbal dan 

nonverbal yang mendukung ketrampilan komunikasi interpersonalnya dalam promosi kesehatan 

ASI Eksklusif. Ketrampilan ini dinilai mendukung hubungan yang positif antara ibu ASI dan kader 

lansia yang mengarah pada tipe interaksi dominan caring dan menunjukkan referent power dan 

expert power sebagai power bases yang digunakan kader lansia dalam berkomunikasi dengan ibu 

ASI. Selanjutnya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor budaya merupakan faktor unik 

yang menjadi perekat sekaligus hambatan komunikasi interpersonal antara kader lansia dan ibu 

ASI dalam program GEMALAPAS. 

Kata Kunci : komunikasi interpersonal, kader lanjut usia, power bases 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Secara global, kesehatan menjadi salah satu tujuan dalam program pembangunan 

berkelanjutan atau biasa disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Kesehatan 

secara khusus disoroti dalam SDGs ketiga yaitu good health & well being yang membahas 

mengenai kepastian hidup sehat bagi semua orang dan mendorong kesejahteraan bagi semua 

usia  dan SDGs kedua mengenai berakhirnya kelaparan dan malnutrisi di dunia pada tahun 

2030 (United Nations, 2017). Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan di Indonesia, antara lain yang menjadi sorotan utama adalah angka kematian bayi 

dan angka kematian balita (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Di Indonesia sendiri angka 

kematian pada balita masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu indikator mutlak yang 

mempengaruhi IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) (Dirjen Bina Gizi KIA, 

2015). Menurut Kementeriean Kesehatan RI (2015), angka kematian bayi di Indonesia salah 

satunya dipengaruhi oleh gizi buruk. Hal ini selaras dengan pernyataan WHO (2015) yang 

menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi balita buruk karena sebesar 36,5% 

balita di Indonesia mengalami stunting (gizi kurang kronis), melebihi batas stunting WHO 

yaitu 20% atau seperlima dari jumlah balita di suatu negara. 

Dr. Damayanti Rusli S, SpAK, Phd. selaku anggota UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik 

PP IDAI menjelaskan stunting atau gizi kurang kronis pada balita di Indonesia disebabkan oleh 

tidak diberikannya asupan gizi yang tepat pada masa 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), 

yaitu 270 hari sejak dalam kandungan hingga selanjutnya berusia 730 hari atau 2 tahun 

(Sutriyanto, 2018). Pada masa 1000 HPK ini menurut Dr. I Gusti Ayu Pratiwi, SpA, MARS 

selaku dokter spesialis anak, Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan gizi paling tepat bagi bayi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karena dapat mendukung masa awal tumbuh kembangnya dan mengurangi risiko kematian 

pada bayi (Kurniawan, 2013). Menurut Sitepoe (2013), ASI adalah nutrisi sempurna bagi bayi 

terutama pada usia 0 hingga 6 bulan. ASI mengandung zat-zat yang dapat meningkatkan 

imunitas dan melindungi bayi dari berbagai penyakit (Bahiyatun, 2013). Selain itu, keunggulan 

pemberian ASI secara langsung yaitu dapat meningkatkan hubungan psikologis antara bayi 

dan ibunya (Sitepoe, 2013). 

Mengingat pentingnya ASI, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.450/Menkes/IV/2004 telah menetapkan sebuah program yang bernama “ASI Eksklusif” 

yaitu program pemberian ASI wajib selama 6 bulan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun 

dan diantaranya dapat diberikan makanan tambahan atau biasa disebut MPASI (Makanan 

Pengganti Air Susu Ibu) (Aritonang & Priharsiwi, 2006). Namun, berdasarkan Data 

Pemantauan Status Gizi Tahun 2016, presentase pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan 

di Indonesia masih sangat rendah yaitu sebesar 29,5% (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

Angka ini masih jauh lebih rendah dari target capaian ASI eksklusif nasional yaitu 80% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). Menurut Roesli (2000), dalam meningkatkan capaian ASI 

eksklusif, pemberian informasi mengenai ASI kepada sasaran yaitu ibu ASI sangat penting 

untuk dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, pemerintah telah menetapkan strategi pemberian 

informasi dan edukasi ASI eksklusif yang dilakukan melalui beberapa metode antara lain, 

penyuluhan dan konseling.  

Berdasarkan Penelitian Wijaya (2018) berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap 

Perilaku Pemberian ASI Eksklusif”, salah satu faktor penghambat dari metode konseling dan 

penyuluhan yang telah diadakan adalah pekerjaan ibu ASI. Bay (2010) selaku Kepala Bidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTT di Kupang menjelaskan bahwa faktor ibu bekerja 

termasuk juga ke dalam faktor budaya di Indonesia yang membuat gagalnya pemberian ASI 

Eksklusif, hal ini dikarenakan di masyarakat kini muncul budaya bahwa para ibu baiknya tidak 

hanya di rumah, namun juga produktif bekerja dan mengejar karier. Hal ini membuat 

pemberian ASI eksklusif pada bayi yang baru lahir menjadi terhambat. 

Selain faktor pekerjaan, berdasarkan penelitian Sitorus dan Magdalena (2016), terdapat 

hubungan antara dukungan keluarga dan faktor sosial budaya terhadap pemberian ASI 

Eksklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, nilai-

nilai budaya, keyakinan atau kepercayaan, dukungan informasional, dukungan penilaian, 

dukungan instrumental, dan dukungan emosional terhadap pemberian ASI Eksklusif di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sukaraya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan instrumental yang paling berpengaruh terhadap 

pemberian ASI Eksklusif. Menurut Adler dan Poctor (2014), dukungan instrumental 

merupakan dukungan yang berasal dari orang terdekat seperti pasangan, keluarga atau 

lingkungan karena merupakan dukungan di saat membutuhkan pertolongan secara realtime 

atau di saat itu juga. Penelitian Sitorus dan Magdalena (2016) menyarankan kepada tenaga 

kesehatan untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu yang baru melahirkan ataupun ibu yang 

melakukan kunjungan pada trimester akhir dan kepada keluarga untuk memberikan dukungan 

instrumental, dukungan penilaian, dan dukungan informasional bagi ibu. Penelitian lainnya 

menyebutkan bahwa selain faktor dukungan eksternal, faktor internal juga mempengaruhi 

perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif, antara lain faktor keyakinan ibu ASI (Ludin, 

2016). Basri (2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa nilai atau norma yang dianut ibu ASI 

merupakan salah satu faktor kultural yang berpengaruh dalam memberikan ASI eksklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perilaku pemberian ASI eksklusif tidak terlepas dari pandangan budaya yang telah 

diwariskan turun temurun dalam kebudayaan yang bersangkutan (Mutiaf dalam Manalu, dkk, 

2005). Menurut Basri (2009), perilaku pemberian ASI Eksklusif akan terjadi apabila nilai yang 

dianut suatu keluarga dan masyarakat juga mendukung untuk memberikan ASI Eksklusif. 

Berdasarkan penelitian Manalu, dkk (2005) berjudul “Faktor-Faktor Sosial Budaya yang 

Melatarbelakangi Pemberian ASI Eksklusif”, meskipun menempuh pendidikan tinggi, 

masyarakat Indonesia memiliki karakteristik atau kecenderungan untuk patuh terhadap ajaran 

orang tua meskipun anjuran yang diberikan masih dipertanyakan rasionalitasnya, sebagai 

contoh anjuran untuk mengkonsumsi makanan tertentu saat menyusui agar ASI bisa keluar 

lebih lancar. Penelitian ini menyebutkan bahwa dorongan dari orang tua khususnya ibu sangat 

mempengaruhi keputusan para ibu ASI dalam memberikan ASI Eksklusif. Hasil dari penelitian 

ini secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa anjuran dari orangtua yang salah mengenai 

asupan bagi bayi pada masa ASI Eksklusif juga akan mempengaruhi lancarnya perilaku ASI 

Eksklusif. 

Di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur terdapat sebuah program pendukung 

ASI Eksklusif bernama GEMALAPAS. GEMALAPAS merupakan singkatan dari Gerakan 

Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu Ibu. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 

Januari 2018 dengan bagian promosi kesehatan Puskesmas Gribig selaku koordinator dari 

Keluarahan Sawojajar, pada awalnya promosi ASI Eksklusif yang dilakukan di Kelurahan 

Sawojajar, Kota Malang hanya berupa penyuluhan bersama yang diadakan di Posyandu setiap 

3 bulan sekali. Permasalahan mulai muncul ketika kebanyakan ibu ASI harus bekerja dan tidak 

memiliki waktu untuk menghadiri penyuluhan tersebut. Selain itu, tidak ada pemantauan lebih 

lanjut setelah diadakan penyuluhan sehingga tidak memastikan pemberian ASI Eksklusif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dilaksanakan dan berpengaruh pada rendahnya capaian ASI Eksklusif di Kelurahan Sawojajar 

pada tahun 2016. Hal ini menjadi faktor pendorong dibentuknya program GEMALAPAS yang 

dimulai pada bulan Maret 2017 dan sekaligus menjadi program inovasi dalam rangka 

mengikuti kejuaraan “Kelurahan Siaga Aktif” 2017 se-Jawa Timur, yang menempatkan 

Kelurahan Sawojajar sebagai juara ke-2 pada ajang tersebut. Gerakan masyarakat adalah 

bentuk dari upaya promosi kesehatan bersifat promotif yang dilakukan oleh pemerintah 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012) dan  merupakan cara untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan gaya hidup baik di masyarakat melalui tokoh masyarakat yang dianggap 

sebagai panutan atau disebut kader (Fitriani, 2011). 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bagian promosi 

kesehatan Puskesmas Gribig, program GEMALAPAS merupakan salah satu program baru dan 

sebuah inovasi karena menempatkan lanjut usia (lansia) sebagai kader atau promotor ASI. 

Pemilihan lansia sebagai kader promotor ASI selaku pencetus dari program GEMALAPAS, 

antara lain karena lansia memiliki ketersediaan waktu lebih dibandingkan dengan kader lain 

yang berada pada usia produktif sehingga memiliki pekerjaan, selain itu juga menyesuaikan 

dengan karakteristik dari masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki rasa patuh dan hormat 

yang tinggi pada sosok orang tua. Meskipun berpendidikan tinggi, masyarakat Indonesia 

memiliki karakteristik untuk tetap patuh dan taat pada orang yang lebih tua, secara khusus 

dalam bahasa Jawa disebut dengan ‘ngajeni’ yaitu anak berkewajiban untuk mengikuti 

petunjuk kedua orangtuanya dengan patuh dan selanjutnya menyatakan penghormatan kepada 

mereka menggunakan bahasa yang sopan (Ernayati, dkk, 1998). Rasa penghormatan pada 

orangtua juga tercermin di dalam banyak pepatah yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia, 

salah satunya ‘Surga berada di bawah telapak kaki ibu’ dan terimplementasi di dalam cerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



legenda yang bercerita bahwa terdapat balasan kepada anak yang tidak patuh kepada orang 

tuanya (Maksum, 2009). Masyarakat Sawojajar sendiri mayoritas adalah masyarakat Jawa, 

dimana di dalam suku Jawa terdapat suatu kepercayaan yang berbunyi “Wong tan manut 

pitutur wong tuwa ugi, anemu duraka, ing dunya tumeng akhir, tan wurung kasurang-surang” 

yang artinya orang yang tidak patuh kepada nasihat orang tua, disebut durhaka, di dunia 

maupun akhirat, sehingga kehidupannya menjadi kacau-balau (Susetya, 2016). Selain kepada 

orang tua, budaya Jawa ini mengartikan penghormatan tersebut secara vertikal artinya kepada 

siapapun yang lebih tua atau dianggap senior karena telah mengalami banyak lika-liku 

kehidupan (Widodo, dkk, 1994). Faktor budaya yang ada di masyarakat Jawa ini khususnya 

menjadikan anjuran orang tua atau senior sebagai pengaruh yang tinggi bagi perubahan 

perilaku ASI tanpa memandang rasionalitas dari ajaran tersebut (Manalu, 2005).  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2018 dengan bagian promosi 

kesehatan Puskesmas Gribig, adanya karakteristik masyarakat yang memegang teguh rasa taat 

kepada orangtua menjadikan program GEMALAPAS sangat penting bukan hanya untuk 

mengubah persepsi ibu ASI tentang ASI Eksklusif namun juga memberikan pengetahuan lebih 

lanjut mengenai pentingnya ASI kepada lansia yang mayoritas tinggal bersama anaknya dan 

menjadi panutan bagi anaknya di rumah maupun lingkungannya agar tidak memberikan 

persepsi yang salah. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2018 dengan salah 

satu kader GEMALAPAS, ditemukan bahwa dalam melakukan promosi ASI Eksklusif kepada 

ibu ASI yang berasal dari keluarga maupun lingkungannya,  pesan disampaikan dalam bentuk 

tatap muka secara langsung ke rumah ibu ASI minimal dilakukan 1 bulan sekali atau dikenal 

dengan istilah home visit yang berdasarkan penelitian Andini (2017) dapat memudahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat dalam mengenali promosi kesehatan dan sebagai upaya yang menjembatani 

perubahan perilaku.  

Bentuk komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam promosi kesehatan 

(Ewles & Simnett, 1994). Menurut Liliweri (1991), hubungan interaktif yang berlangsung 

dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, berlangsung dua arah, dan disampaikan 

secara verbal dan nonverbal disebut dengan komunikasi interpersonal. Para kader dalam 

program GEMALAPAS langsung berkomunikasi tatap muka dengan ibu ASI tanpa adanya 

pihak ketiga dan memiliki akses pada feedback secara langsung yang termasuk ke dalam ciri-

ciri komunikasi interpersonal (DeVito, 2011). Schiavo (2007) menjelaskan bahwa komunikasi 

interpersonal menyasar target sasaran primer, yaitu sasaran utama yang diharapkan dapat 

melakukan perubahan perilaku, sehingga sangat sesuai dengan ibu ASI.  

Berdasarkan penelitian Yulia (2005) ketrampilan komunikasi interpersonal yang 

dimiliki kader dalam menyampaikan pesan lebih efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap 

masyarakat dibandingkan hanya menggunakan leaflet atau brosur di dalam usaha promosi 

kesehatan. Salah satu yang mempengaruhi ketrampilan komunikator dalam komunikasi 

interpersonal adalah usia yang termasuk ke dalam salah satu faktor sosiodemografi yang 

mempengaruhi komunikator di dalam melakukan komunikasi interpersonal di bidang 

kesehatan (USAID, 2010). Usia kader GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar rata-rata 50 

tahun ke atas dan bahkan ada yang mencapai usia 70 tahun. Berdasarkan penelitian Yorkston, 

dkk (2010), berjudul Communication and Aging, pada lansia terjadi proses penuaan dimana 

dalam berkomunikasi terjadi perubahan diakibatkan perubahan fisik, timbulnya depresi, dan 

perubahan kognitif. Perubahan ini berpengaruh juga pada perubahan psikologi dalam 

pendengaran, suara, dan proses percakapan (Bastable, 1999). Karakteristik suara lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cenderung akan mengalami perubahan dalam segi voice tremor, pitch, speaking rate, loudness, 

dan fluency (Santoso & Ismail, 2009). Selain itu terdapat sifat agresif dan nonasertif pada lansia 

yang menjadikan hal ini sebagai hambatan dalam berkomunikasi, sehingga dalam 

berkomunikasi dengan lansia para agen kesehatan harus memiliki strategi tertentu agar pesan 

yang disampaikan dapat diterima oleh lansia (Steven, dkk, 1997).  

Evan (2010) menyebutkan bahwa dalam penyampaian pesan kesehatan, pendekatan 

komunikasi cenderung disesuaikan dengan adanya perbedaan usia yaitu antara lain, hubungan 

yang lebih intim untuk usia dewasa muda, hubungan yang profesional untuk usia pertengahan, 

dan teknik monitoring dan pendekatan yang lebih mendalam pada usia lansia. Di Kabupaten 

Bantul misalnya terdapat sebuah program pendukung ASI bernama KP Ibu (Kelompok 

Pendukung Ibu) yang bersumber dari dukungan peer group atau teman sebaya yaitu sesama 

ibu hamil yang saling bertukar pengalaman dan motivasi. Menurut Dinas Kesehatan Surakarta 

(2010) program KP Ibu ini dapat meningkatkan capaian ASI Eksklusif di Bantul secara 

signifikan, yaitu dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50% pada tahun 2010. Berbeda dengan 

program KP Ibu, sumber pemberi dukungan pada ibu ASI di dalam program GEMALAPAS 

berasal dari kelompok usia lanjut yang memiliki perbedaan usia yang signifikan dengan ibu 

ASI yang berada pada usia dewasa muda atau pertengahan. Adapun, berdasarkan data pra 

penelitian dari Puskesmas Gribig, Malang, selaku koordinator dari Kelurahan Sawojajar, 

menunjukkan adanya peningkatan angka capaian ASI Eksklusif yang signifikan di Kelurahan 

Sawojajar setelah penerapan program GEMALAPAS sejak Maret 2017. Peningkatan angka 

tersebut berkisar dari 27,0% pada Maret 2017 menjadi 69,0% pada Oktober 2017. Capaian ini 

hampir mencapai target capaian ASI Eksklusif Puskesmas Gribig yaitu 74,0% dan bahkan 

melampaui capaian ASI eksklusif di Jawa Timur pada tahun 2016 yaitu 31,3% (Kementerian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesehatan RI, 2017). Maka hal ini menjadikan penelitian ini menjadi penting untuk diteliti 

dengan melihat komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia kepada ibu ASI. 

Menurut Notoatmodjo (2007), komunikasi interpersonal di dalam promosi kesehatan 

merupakan proses kompleks dari teknik verbal dan non verbal. Menurut Ewles & Simnett 

(1994), komunikasi non verbal mencakup semua cara komunikasi yang digunakan selain 

dengan memakai kata-kata antara lain gesture dan gaya bicara, sedangkan komunikasi verbal 

sering disebut dengan komunikasi bahasa yang mencakup kata-kata atau isi pesan. Di dalam 

promosi kesehatan yang mengutamakan hubungan “client-centered” atau yang berpusat pada 

klien terdapat faktor power-sharing, selain daripada mendengarkan, berbicara, dan kolaborasi 

yang terjadi pada saat pertukaran pesan non verbal antara tenaga kesehatan dan klien (Pagano, 

2015). Power sharing di dalam bidang sosial diartikan sebagai strategi untuk menentukan 

posisi yang paling berkuasa di dalam hierarki sosial yang dipengaruhi oleh bentuk isu kultural, 

antara lain agama, pendidikan, dan jabatan politik (University of Colorado, 1998). Di dalam 

bidang kesehatan terutama hubungan antara tenaga kesehatan dan klien di dalam komunikasi 

interpersonal, power sharing digunakan sebagai hal yang menentukan peran dari komunikator 

kesehatan dalam menentukan sikap, antara lain apakah ia ingin dilihat sebagai sosok yang 

memiliki otoritas atau sebaliknya sebagai partner yang memiliki intensi untuk melakukan 

kolaborasi dalam memecahkan masalah klien (Pagano, 2010). Di dalam kolaborasi antara 

tenaga professional, power sharing dianggap sebagai hal yang kompleks dan sulit dilakukan 

karena  para tenaga professional kesehatan masing-masing memiliki latar belakang pendidikan 

maupun pandangan yang kuat akan sebuah kasus yang kadang memicu pada konflik (Rose, 

2011). Sedangkan di dalam hubungan antara pasien dan perawat berdasarkan penelitian 

Kettunen, dkk (2002), terdapat sharing power pada pertukaran pesan di dalam proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



konseling, yaitu power dari perawat dipengaruhi oleh pengetahuan kesehatan dan konstruksi 

atas pikiran pasien yang dimilikinya, sedangkan pasien memiliki beberapa pilihan dalam 

membentuk power atau pengaruh yang berlangsung di dalam proses interaksi, misalnya 

mengarahkan konseling pada pertanyaan, interupsi, dan kesimpulan lebih lanjut yang juga 

diikuti oleh perawat. 

Pada lansia menurut The Gerontological Society of America (2012) dalam 

“Communication between older adults and health care professionals” terdapat penurunan 

memori dan sensitivitas bicara yang berpengaruh pada penghilangan identitas diri dan secara 

psikologis dapat melemahkan power yang dimilikinya dalam berkomunikasi, namun pada 

lansia tetap terdapat kecenderungan sikap ingin mengontrol atau mempengaruhi kehidupan 

orang lain. Dalam melihat sharing power, relasi atau hubungan yang ditimbulkan dari 

komunikasi sangat bergantung pada teknik komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan 

oleh komunikator (Caron, dkk, 2013). Komunikasi verbal atau sering disebut sebagai 

komunikasi bahasa sangat bergantung pada isi pesan dan bahasa yang digunakan 

(Notoatmodjo, 2007). Berdasarkan hasil wawancara dengan kader GEMALAPAS, pesan yang 

selama ini disampaikan dalam melakukan promosi ASI Eksklusif berasal dari informasi yang 

didapat dari pelatihan kader di Puskesmas, namun tidak menutup kemungkinan pesan 

didominasi dengan pengalaman kader sendiri saat menjadi ibu. Misalnya, memberikan 

wejangan atau anjuran untuk mengkonsumsi makanan tertentu yang bukan berasal dari anjuran 

medis saat ibu ASI memiliki masalah dalam kelancaran ASI yang keluar. Ide (2008) 

menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi, lansia cenderung akan membagikan 

pengalamannya sendiri. Penelitian McShane, dkk (2006) mengenai promosi kesehatan pada 

komunitas lokal Inuit sebagai kaum urban atau terpinggirkan di Canada, menyebutkan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



komunitas lansia (elders community) karena pengalamannya memiliki nilai pengaruh sebesar 

5/6 sebagai sumber utama yang diikuti oleh komunitas Inuit dalam mengambil keputusan 

kesehatan dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Masyarakat Inuit menyebutkan bahwa 

mereka lebih mempercayai komunitas lansia dibandingkan sumber kesehatan lain dan lebih 

memilih bertanya kepada lansia dulu saat mengalami masalah kesehatan dibandingkan 

bertanya pada tenaga profesional kesehatan karena anjuran dari lansia lebih bersifat praktis 

atau bisa langsung diterapkan. 

Selain memiliki pengalaman, kelebihan yang dimiliki oleh lansia yaitu memiliki banyak 

waktu luang yang secara tidak langsung menjadikan dirinya sebagai care provider bagi 

keluarga dan lingkungannya (Patmonodewo, 2001). Johns Hopkins Center (2008) 

menyebutkan bahwa di dalam melakukan komunikasi interpersonal di dalam bidang kesehatan 

terdapat 3 tipe interaksi yang berbeda, antara lain, caring, problem solving, dan counseling 

yang secara berbeda menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal yang dilakukan. Tipe 

interaksi tersebut selanjutnya dijelaskan dapat digunakan oleh  tenaga kesehatan dan volunteer 

pada komunitas atau pekerja sosial. Kader kesehatan termasuk ke dalam tenaga kesehatan 

masyarakat yang dilatih dan berfungsi sebagai monitor, pengingat dan pendukung untuk 

mempromosikan kesehatan (Wang dalam Artaria, 2015). Kader ini adalah kepanjangan tangan 

dari puskesmas atau Dinas Kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Kader dianggap 

sebagai rujukan dalam penanganan berbagai masalah kesehatan (Trisnawati dalam Artaria, 

2015). Di dalam keperawatan kesehatan kebidanan, kader difungsikan sebagai salah satu syarat 

yang harus dimiliki oleh Posyandu, yaitu kriterianya minimal satu orang perawat maternitas 

atau bidan dan 2 orang kader (Efendi&Makhfudli, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Negri, dkk (2008) menyebutkan bahwa tipe caring adalah yang memberikan dukungan 

dan sikap respek kepada klien sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan, problem solving 

adalah sikap yang lebih kritis yang dimiliki tenaga kesehatan dalam menganalisis masalah 

yang dihadapi oleh klien sehingga dapat menghasilkan diagnosis pada solusi yang tepat, dan 

counseling adalah kemampuan untuk menjelaskan kepada klien mengenai keadaannya dan 

memberikan solusi yang tepat sehingga klien dapat merasakan bahwa tenaga kesehatan 

mengerti apa yang dirasakan oleh klien. Diketahui bahwa kader lansia bukan merupakan 

tenaga kesehatan profesional namun tenaga kesehatan yang berasal dari masyarakat sehingga 

pada tipe interaksinya juga akan menyesuaikan pada kemampuan yang dimilikinya dalam 

memberikan informasi kepada ibu ASI. Kader lansia memiliki pengetahuan mengenai ASI 

Eksklusif berdasarkan pada pengalamannya dan informasi yang diberikan saat penyuluhan 

Puskesmas, namun kader lansia tidak memiliki latar belakang pendidikan lebih dalam 

mengenai hal ibu dan anak seperti yang dimiliki oleh bidan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 dengan ibu ASI, diperoleh 

temuan bahwa saat berlangsung proses komunikasi interpersonal dalam program 

GEMALAPAS, ibu ASI  merasa lebih sungkan untuk bertanya atau memberikan pendapat 

secara terbuka, selain itu menurut ibu ASI terdapat keterbatasan waktu yang ditemukan selama 

proses interaksi antara ibu ASI dan kader lansia berlangsung. Menurut USAID (2010), adanya 

kegagalan dalam komunikasi terjadi karena hambatan yang muncul antara komunikator dan 

komunikan. Ewles & Simnett (1994) menambahkan bahwa kegagalan komunikasi dalam 

promosi kesehatan dapat dicegah salah satunya dengan ketrampilan dalam menyampaikan 

pesan. Ketrampilan dalam penyampaian pesan di dalam komunikasi interpersonal sangat 

ditentukan dengan penggabungan teknik verbal dan non verbal (DeVito, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maka berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia di dalam melakukan 

promosi ASI Eksklusif kepada ibu ASI di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur. 

Penelitian ini lebih lanjut meninjau teknik komunikasi verbal dan nonverbal yang digunakan 

oleh kader lansia selama melakukan promosi ASI Eksklusif kepada ibu menyusui, tipe 

interaksi komunikasi yang menimbulkan hubungan dan power sharing, juga akhirnya 

hambatan yang dialami selama komunikasi interpersonal berlangsung. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana komunikasi interpersonal dalam promosi ASI Eksklusif yang dilakukan oleh 

kader lanjut usia dalam program GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu 

Ibu) di Kelurahan Sawojajar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan dan menganalisis komunikasi interpersonal dalam promosi ASI Eksklusif yang 

dilakukan oleh kader lanjut usia dalam program GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia 

Peduli Air Susu Ibu) di Kelurahan Sawojajar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian ilmu 

komunikasi, diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu 

komunikasi khususnya dalam studi promosi kesehatan dengan tinjauan konsep 

komunikasi interpersonal. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan bagi penelitian kesehatan yang 

selama ini kebanyakan hanya melihat lansia sebagai objek dari komunikasi atau hanya 

dari sisinya saat menjadi komunikan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi di antaranya: 

1. Hasil penelitian ini nantinya akan dipresentasikan kepada para anggota kader 

GEMALAPAS. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta menambah 

pengetahuan dan wawasan khususnya dalam promosi kesehatan atau ASI 

Eksklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Interpersonal dalam Promosi Kesehatan 

 

Kesehatan menjadi salah satu sorotan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa 

disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Dikutip dari un.org, Sustainable Development 

Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan kesehatan sebagai tujuan no. 

3 yaitu good health & well being yang telah disetujui oleh perwakilan negara di dalam PBB dan 

no.2 mengenai berakhirnya kelaparan dan malnutrisi pada tahun 2030 (United Nations, 2015). 

Demi mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang melakukan berbagai usaha 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya upaya promosi kesehatan 

(Fathulrahman, 2017).  Menurut Green dalam Notoatmodjo (2007), promosi kesehatan merupakan 

bentuk kombinasi strategi pendidikan kesehatan yang direncanakan untuk memudahkan perilaku 

dan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan dengan 

cara memajukan, mendukung, mendorong, dan menempatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda 

perseorangan dan masyarakat umum (Ewles & Simnett, 1994). 

 Promosi kesehatan di Indonesia berkembang dari upaya yang bersifat kuratif dan 

rehabilitatif yaitu penyembuhan menjadi upaya yang bersifat preventif dan promotif atau menyasar 

target sasaran orang sehat agar semakin mengurangi risiko kesakitan (Kementerian Kesehatan RI, 

2015). Menurut Franciska & Novita (2011), strategi promosi kesehatan akan semakin efektif jika 

disesuaikan pada target sasaran, antara lain individual, kelompok, atau massa. Littlejohn & Foss 

(2007) menjelaskan bahwa strategi komunikasi di dalam promosi kesehatan sangat mempengaruhi 

keefektifan dalam penyampaian pesan, sehingga target audiens menjadi landasan pokok yang 

harus ditentukan sebelum merencanakan strategi promosi kesehatan yang ingin dilakukan. Pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kelompok target sasaran paling kecil atau individu, bentuk komunikasi interpersonal merupakan 

strategi komunikasi paling efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan karena feedback 

didapatkan secara langsung sehingga lebih terbuka dalam pemberian masukan atau pertanyaan 

(Notoatmodjo, 2007). 

Kajian komunikasi interpersonal dalam promosi kesehatan sendiri muncul karena 

dipengaruhi oleh perkembangan pemeliharaan kesehatan yang bergeser dari bersifat piecemental 

atau sebagian menjadi proses yang bersifat menyeluruh dan berfokus pada klien atau ‘client-

centered’ (Maulana, 2007). Boyle (2016) menjelaskan program pendidikan kesehatan yang 

melalui komunikasi interpersonal berfokus pada pikiran, saran, panutan, pendampingan dan 

dukungan emosional sehingga memiliki peluang lebih untuk dapat mempengaruhi perasaan orang 

lain dan berujung pada perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat. Saluran komunikasi di dalam 

promosi kesehatan menurut Notoatmodjo (2007) terdiri dari komunikator yang menyampaikan 

pesan melalui saluran (channel) kepada komunikan dan lalu terdapat umpan balik (feedback). 

Notoatmodjo (2007) lebih lanjut menjelaskan di dalam bentuk komunikasi interpersonal, 

komunikasi terjadi di antara komunikator dan komunikan, melalui media atau saluran komunikasi 

yang paling penting yaitu bahasa, baik lisan (melalui mulut) maupun tulisan. Hal ini berbeda 

dengan bentuk komunikasi lainnya yang  membutuhkan dukungan dari media lain, seperti televisi, 

brosur, film, dll agar dapat memberikan pengaruh bagi target audiens yang lebih besar (Maulana, 

2007). 

Menurut Schiavo (2007) bentuk komunikasi interpersonal di dalam promosi kesehatan 

memungkinkan terbentuknya hubungan antara klien dan tenaga kesehatan yang membedakannya 

dengan bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi interpersonal dalam promosi kesehatan dinilai 

sebagai salah satu bentuk komunikasi yang efektif karena informasi yang disampaikan oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



komunikator dapat direspons atau ditanggapi pada saat itu juga oleh komunikan sehingga hal ini 

membuat penyampaian pesan atau perubahan perilaku lebih cenderung tercapai (Notoatmodjo, 

2007). Hal ini dibuktikan dengan penelitian di Ghana oleh Prilutski (2010) yang menghasilkan 

temuan bahwa strategi komunikasi interpersonal dalam promosi kesehatan dinilai lebih efektif 

dalam menyasar masyarakat lokal, yakni berhasil mengubah perilaku masyarakat di Ghana sebesar 

96% untuk menggunakan bednett atau pelindung saat tidur agar tidak terkena penyakit berbahaya. 

Penelitian ini juga membandingkan dengan strategi komunikasi massa yang dilakukan melalui 

media seperti TV, radio, poster, dan lain-lain di Ghana, meskipun hampir berhasil mencapai 

seluruh masyarakat Ghana, namun jika ditelusuri dari perubahan perilaku, strategi komunikasi 

massa ini tidak dapat mengalahkan capaian dari strategi dengan pendekatan komunikasi 

interpersonal. Di Indonesia sendiri penelitian Yulia (2005) menjelaskan bahwa penyebaran media 

leaflet tidak akan signifikan pengaruhnya jika tidak ditemani oleh komunikasi interpersonal. Hal 

ini menjadikan acuan mengapa kajian mengenai komunikasi interpersonal di dalam promosi 

kesehatan semakin marak.  

Swarjana (2016, h.44) menjelaskan bahwa upaya promosi kesehatan tidak hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan, namun juga dapat berasal dari pemberdayaan 

perorangan, kelompok, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kesehatan melalui peningkatan 

pengetahuan, kemauan, dan kemampuan serta lingkungan yang mendukung. Menurut USAID 

(2010), dalam melakukan promosi kesehatan, sangat penting bagi promotor atau tenaga kesehatan 

untuk memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik agar tercipta hubungan baik 

dengan klien. Hal ini juga menjadi ciri khas dari promosi kesehatan bentuk komunikasi 

interpersonal karena tidak hanya berhenti pada penyampaian pesan, namun juga penciptaan 

hubungan. Lebih lanjut USAID (2010) menjelaskan tujuan dari komunikasi interpersonal di dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



promosi kesehatan lebih difokuskan kepada klien antara lain, membantu klien dan tenaga 

kesehatan dalam membangun hubungan kepercayaan yang baik, meningkatkan kepuasan klien, 

meningkatkan kepuasan kerja dari klien, menginformasikan mengenai informasi kesehatan yang 

tepat, dan membantu klien mengadopsi sebuah perilaku yang sehat. 

 Berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya, secara khusus komunikasi interpersonal 

memiliki kedekatan emosional antara komunikan dan komunikatornya, di dalam prosesnya dapat 

saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam 

kelompok kecil (Mulyana, 2012). Menurut Hardjana (2007), di dalam promosi kesehatan, 

komunikasi interpersonal sangat bergantung pada interaksi untuk saling mengubah dan 

mengembangkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Interaksi di dalam 

komunikasi interpersonal ini dapat didukung dengan ketrampilan verbal dan nonverbal yang 

dimiliki komunikator selama melakukan pertukaran opini dan persepsi kepada individu atau 

kelompok (USAID, 2010). Maka dari itu, penelitian ini lebih lanjut mencantumkan beberapa hal 

yang relevan dengan teknik verbal dan non verbal di dalam komunikasi interpersonal khususnya 

dalam promosi kesehatan. 

2.2. Teknik Verbal dan Non Verbal Komunikasi Interpersonal dalam Promosi Kesehatan 

 

Menurut Perry dan Potter dalam (Maulana, 2007), penerapan komunikasi dalam promosi 

kesehatan merupakan proses kompleks yang terdiri dari verbal dan non verbal yang saling terkait 

melibatkan tingkah laku dan hubungan serta memungkinkan individu berinteraksi dengan orang 

lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan atau teknik komunikasi verbal dan non verbal  

yang dimiliki oleh komunikator dalam promosi kesehatan dapat diobservasi untuk memperkirakan 

keberhasilan penyampaian pesan (Ewles & Simnett, 1994). Lebih lanjut, USAID (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjelaskan ketrampilan komunikasi interpersonal yang dimiliki komunikator ke dalam 2 teknik, 

yaitu: 

1. Teknik Verbal 

Komunikasi verbal di dalam promosi kesehatan diartikan sebagai bahasa yang digunakan 

untuk mengarahkan klien pada perilaku kesehatan tertentu (Fitriani, 2011).  Komunikasi ini 

menggunakan bahasa sebagai alat sehingga komunikasi verbal ini sama artinya dengan komunikasi 

kebahasaan (Uprini, dkk, 2003). Media yang paling penting dalam komunikasi interpersonal dalam 

promosi kesehatan adalah bahasa, baik lisan (melalui mulut) ataupun tulisan (Notoatmodjo, 2007). 

Beberapa aspek ketrampilan komunikasi verbal yang harus dimiliki dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dalam promosi kesehatan, antara lain: 

a. Vocabulary (perbehandaraan kata) 

Komunikasi akan efektif jika pesan disampaikan dengan kata-kata yang mudah 

dimengerti (Fitriani, 2011). Dalam hal ini pendekatan kata-kata berdasarkan budaya 

atau bahasa setempat sangat mendukung dalam promosi kesehatan. Usahakan untuk 

menghindari jargon atau bahasa yang biasa digunakan dalam medis untuk menghindari 

kebingungan (USAID, 2010). 

b. Racing (kecepatan) 

Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila kecepatan bicara dapat diatur 

dengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat (Fitriani, 2011). Bensley & 

Fisher (2003) menjelaskan bahwa berbicara yang terlalu lambat dapat menggugah rasa 

penasaran dan keingintahuan klien, sedangkan jika terlalu cepat akan membuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bingung dan klien merasa ketinggalan. Jika klien terlihat bingung dalam proses 

penyampaian pesan maka sebaiknya dilakukan pengulangan terhadap pembicaraan. 

c. Humor 

Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia (Fitirani, 2011). Dugan 

(dalam Fitriani, 2011), menyebutkan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan 

stress dan nyeri. Tertawa memiliki hubungan psikis dan fisik yang merupakan selingan 

dalam berkomunikasi. 

 

 

d. Singkat dan jelas 

Komunikasi akan lebih efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung 

pada pokok permasalahannya sehingga mudah dimengerti (Fitriani, 2011). 

e. Timing (waktu yang tepat) 

Hal ini merupakan hal kritis yang perlu diperhatikan terutama saat melakukan 

komunikasi interpersonal di dalam promosi kesehatan karena akan sangat berarti 

apabila seseorang bersedia menyediakan waktu untuk mendengar dan memperhatikan 

apa yang disampaikan di dalam komunikasi.  

f. Kemampuan bertanya dan memotivasi klien untuk bertanya 

Membantu mengumpulkan informasi dari klien. Pertanyaan dapat meliputi 

kebutuhan klien seperti apa yang dia inginkan, bagaimana kondisi klien, atau apa yang 

dia rasakan. Antara lain, menanyakan pertanyaan terbuka, penyataan tertutup 

(informasi yang spesifik), dan pertanyaan yang mendetil (Notoatmodjo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g. Mengetahui dan merefleksikan perasaan klien 

Hal ini dilakukan dengan cara merefleksikan emosi klien kepada diri sendiri. 

Dengan kata lain ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien sehingga memunculkan 

rasa empati di dalam komunikasi yang dilakukan (USAID, 2010). 

 

 

 

h. Menjelaskan dan menyimpulkan kembali keresahan klien 

Mengulang kembali kata-kata yang telah diucapkan klien sebagai bentuk dari 

rangkuman dari apa yang telah diceritakakn oleh klien (USAID, 2010). 

i. Memberikan pujian dan semangat. 

Membangun rasa percaya diri klien dengan memberikan kata-kata motivasi yang 

bersifat positif (USAID, 2010). 

2. Teknik Non Verbal 

Menurut Negri, dkk (2008, h.7), kata-kata hanya mengekspresikan bagian dari pesan yang 

terdengar, sementara tone, sikap dan gesture mengungkapkan sisa dari pesan tersebut. Komunikasi 

non verbal mencakup semua cara komunikasi yang digunakan selain dengan memakai kata-kata, 

yang dapat memicu tidak hanya indra pendengaran, namun juga penglihatan dan perasaan atau 

emosi klien (Budyatna & Ganiem, 2011). Komunikasi nonverbal sangat berpengaruh bagi 

hubungan antara klien dan tenaga kesehatan, namun, juga sering disalahartikan sehingga dalam 

penggunaanya tenaga kesehatan harus berhati-hati (Negri, dkk, 2008). Beberapa aspek yang 

termasuk ke dalam komunikasi non verbal di dalam promosi kesehatan, antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Ekspresi wajah 

Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi karena ekspresi wajah 

cerminan suasana emosi seseorang (Fitriani, 2011). Menurut USAID (2010), ekspresi 

wajah yang baik yang dilakukan oleh promotor kesehatan adalah ekspresi yang ramah dan 

tersenyum karena menunjukkan sikap terbuka dan rileks dalam berkomunikasi. 

b. Kontak mata 

Hal ini merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak 

mata dalam berinteraksi atau bertanya jawab maka orang tersebut terlibat dan menghargai 

lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan hanya mendengarkan 

(Fitriani, 2011). 

c. Sentuhan 

Sentuhan adalah bentuk komunikasi interpersonal yang bersifat spontan dari 

komunikasi verbal. Beberapa pesan yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih 

sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan (Fitriani, 2011). 

d. Intonasi suara 

Intonasi suara akan mempengaruhi pesan secara dramatis sehingga pesan akan 

menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda, jika tidak 

proporsional maka akan memicu pada hambatan dalam berkomunikasi (Fitriani, 2011). 

Intonasi suara yang ramah akan membuat hubungan antara klien dan tenaga kesehatan 

lebih baik karena mendorong klien untuk lebih berani mengajukan pertanyaan (USAID, 

2010). 

e. Postur tubuh dan gaya berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi 

dirinya. Sedangkan, postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan 

tingkat kesehatannya (Fitriani, 2011). Menurut USAID (2010), dalam melakukan 

komunikasi interpersonal kepada klien baiknya posisi badan tenaga kesehatan mengarah 

pada klien agar mencerminkan bahwa tenaga kesehatan memusatkan perhatian penuh. 

Proksimitas atau jarak antara tenaga kesehatan dan klien disesuaikan dengan budaya yang 

diikuti (USAID, 2010). 

f. Gerak isyarat 

Gerak isyarat atau biasa disebut gesture dapat mempertegas pembicaraan atau 

merefleksikan emosi dari komunikator (Budyatna & Gatniem, 2011). Menurut Fitiani 

(2011), misalnya dengan mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama 

berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stress atau bingung sehingga hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan stress. USAID (2010) menambahkan 

bahwa gerakan menganggukan kepala juga baik tanda setuju kepada klien.  

Menurut USAID (2010), penggunaan teknik verbal dan non verbal yang digunakan secara 

tepat dapat membangun hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan klien. Diketahui di dalam 

komunikasi interpersonal terdapat sebuah hubungan yang ditimbulkan oleh tipe interaksi yang 

dibuat oleh komunikator. Coln (2008, h.6) menjelaskan hubungan antara klien dan tenaga 

kesehatan ini didukung oleh tipe interaksi yang dikategorikan ke dalam 3 hal, antara lain: 

1. Caring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikasi dalam promosi kesehatan memiliki tujuan untuk menciptakan dan 

menjaga hubungan baik dengan klien (Notoatmodjo, 2007). Negri, dkk (2008), menyebutkan 

beberapa aspek dalam tipe interaksi komunikasi caring, antara lain: 

a.  Menggunakan bahasa non verbal yang tepat (use appropriate non verbal communication) 

b. Menanyakan perasaan klien (solicit feelings) 

c. Memberikan pesan positif (show positive regard)  

d. Memvalidasi pengalaman dan usaha pasien (validate the patient’s experience and efforts) 

e. Merefleksikan emosi klien (echo client’s emotions) 

f. Mengungkapkan dukungan dan kerja sama (express support and partnership) 

g. Memberikan rasa yakin (give reassurance) 

 

2. Problem Solving 

Komunikasi memiliki tujuan untuk membagikan informasi sehingga mendapatkan 

diagnosa akurat yang berpengaruh pada solusi yang tepat (USAID, 2010). Menurut Arslan 

(2010), sikap yang diambil seseorang dalam menghadapi masalah dan memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut dipengaruhi oleh pengalamannya di masa lampau. Beberapa aspek yang 

harus diperhatikan dalam tipe interaksi problem solving, antara lain (Negri, dkk, 2008): 

a. Menjadi pendengar yang penuh perhatian dan aktif (listen attentively and actively)  

b. Memotivasi adanya dialog (encourage dialogue)  

c. Menghindari interupsi (avoid interruptions) 

d. Menjauhi kemungkinan untuk melakukan diagnosis terlalu dini (avoid premature 

diagnosis and resist immediate follow-up) 

e. Menyelidiki perasaan dan masalah klien (probe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Bertanya akan sebab akibat dari masalah klien (ask about causes) 

3.  Counseling 

Komunikasi yang memiliki tujuan agar klien memahami kondisinya sehingga mau 

mengaplikasikan solusi yang diberikan tenaga kesehatan (Fitriani, 2011). Konseling dalam 

komunikasi interpersonal merupakan usaha dari pihak konselor untuk membantu 

mendampingi dalam melihat masalah, memutuskan masalah, dan menemukan cara yang tepat 

untuk memecahkan masalah (Hardjana, 2003). Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam 

tipe interaksi counseling, antara lain (Negri, dkk, 2008): 

a. Eksplorasi pemahaman klien (explore client’s understanding) 

b. Memberikan informasi yang tepat jika terjadi salah paham atau salah informasi 

(correct misunderstandings or misinformation) 

c. Menggunakan kata yang tepat (use appropriate vocabulary) 

d. Mempresentasikan informasi ke dalam beberapa bagian (present information in 

blocks) 

e. Menggunakan penjelasan visual atau gambar cetak (use visual aids and/or printed 

materials when possible) 

f. Merekomendasikan contoh perubahan perilaku yang konkret (recommend concrete 

behavioral changes) 

g. Memberikan beberapa saran pilihan yang dapat diterima (select an acceptable and 

feasible treatment) 

h. Memberikan motivasi kepada klien untuk melakukan perubahan perilaku (motivate 

patients to comply with treatment) 

i. Merangkum (summarize) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j. Memastikan kembali klien sudah mendapatkan informasi yang benar (check for 

understanding and absorption) 

k. Menyediakan waktu untuk pertanyaan tambahan (additional questions) 

l. Mengulangi aksi selanjutnya (confirm follow-up actions) 

Menurut Hopkins (2008), ketiga tipe interaksi ini juga dapat berjalan secara bersamaan dan 

saling melengkapi, dengan keterangan sebagai berikut, caring communication menghasilkan nada 

pembicaraan yang positif, problem solving dapat menghasilkan diagnosis tepat atas masalah klien, 

dan counseling untuk menyediakan solusi kesehatan yang relevan atas permasalahan tersebut. 

Meskipun penyampaian pesan dalam promosi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

komunikator, kajian promosi kesehatan di Indonesia masih dinilai sebagai sebuah proses yang 

kultural artinya memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya. Dijelaskan sebelumnya 

pada latar belakang masalah penelitian ini, bahwa perilaku pemberian ASI Eksklusif sangat 

dipengaruhi oleh nilai atau budaya yang dianut oleh sang ibu. Dalam hal ini akhirnya dukungan 

dari pasangan orangtua, maupun lingkungan sangat dibutuhkan untuk mendorong perilaku ASI 

Eksklusif.  

1.3. Power Bases dalam Komunikasi Interpersonal 

 

 Robbins, A. (2012) menyatakan bahwa komunikasi adalah power, setiap mereka yang 

dapat berkomunikasi dengan efektif maka dapat mendapatkan pengalaman berharga di dunia dan 

juga memberikan pengalaman berharga pada dunia. Untuk itu power kini sering dipelajari sebagai 

acuan atau sumber darimana seseorang dapat mempengaruhi orang yang lain (Raven, 2008). 

Selaras dengan hal tersebut, DeVito (2001) menjelaskan bahwa power mempengaruhi apa yang 

kita lakukan, kapan kita melakukannya, dan kepada siapa, bahkan power dinilai dapat menentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bagaimana cara kita memilih pertemanan dan juga berinteraksi dan membangun hubungan dengan 

keluarga. Di dalam hubungan pribadi antara satu orang dengan orang lainnya terdapat 

interpersonal power yang dapat mempengaruhi sikap atau pikiran pihak lainnya di dalam 

komunikasi. Setiap orang diyakini memiliki power yang berbeda dengan orang lainnya dan ada 

orang yang memiliki power lebih besar dari orang lainnya, adapun power dapat dibentuk dan 

dikembangkan (DeVito, 2001). 

 Dikaitkan dengan komunikasi interpersonal, di dalam komunikasi ini selalu ada tindakan 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh lawan bicara. Di dalam komunikasi kesehatan terlebih, 

komunikasi interpersonal kebanyakan digunakan untuk mempersuasi klien atau pasien untuk 

mengikuti anjuran, untuk itu dibutuhkan power dari  komunikator yang menyampaikan pesan. 

Teknik penyampaian pesan dalam bentuk verbal dan non verbal di dalam promosi kesehatan 

akhirnya ditujukan untuk mempersuasi klien melakukan anjuran yang diberikan (Ewles & Simnett, 

1994). Dalam melakukan persuasi kepada klien khusunya secara interpersonal, seseorang tidak 

terlepas pada penempatan dirinya yang bergantung pada sumber atau potensi yang dibawa olehnya 

untuk membawa perubahan (Raven, 2008). Proses dari power ini sangat complex dan tidak terlihat 

nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut French (2008), power ditentukan atas persepsi 

komunikan kepada komunikator yang memberikannya pengaruh atau tidak. Sumber atau potensi 

yang digunakan untuk mempengaruhi lawan bicara  menurut French & Raven (dalam Raven 2008) 

direpresentasikan sebagai 6 bases of power, yaitu informational, reward, coercion, legitimate, 

expertise, dan referent. Enam bases of power dijelaskan sebagai berikut: 

1. Informational Power 

 Menjelaskan bahwa agent membawa informasi kepada subordinat yang bersifat logis dan 

praktis mengenai tata cara kerja sesuatu yang diawali dengan informasi dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Reward Power 

Dimiliki seseorang yang memiliki kecenderungan dapat memberikan reward atau pujian 

dalam berkomunikasi. Reward power dilihat atau muncul jika seseorang memiliki kemampuan 

atau hak memberikan reward atau hadiah kepada komunikan. Secara sosial reward power erat 

berkaitan dengan coercive power. Perbedaannya, reward power adalah di saat komunikan 

merasa diterima jika telah melakukan suatu pekerjaan, sebaliknya pada coeercive power, 

sebuah tidak pengakuan dilihat sebagai hal yang sangat berbahaya maka konformitas harus 

dilakukan. 

3. Coercion Power 

Dimiliki seseorang yang memiliki kemampuan memberikan hukuman jika anjuran atau 

saran tidak kunjung dipatuhi. Coercive power menghubungkan dengan konsep hubungan yang 

dipengaruhi oleh dorongan atau hukuman jika gagal sehingga menghidari hukuman tersebut. 

Konsep power ini lebih melihat sosok yang mempengaruhi sebagai seseorang yang memiliki 

wewenang untuk memberikan hukuman sehingga disegani.  

4. Legitimate Power 

Saat seseorang dipandang memiliki kuasa karena posisi atau kedudukan yang diberikan 

kepadanya di dalam sebuah organisasi. Legitimate power erat hubunganya dengan kekuasaan 

atau jabatan yang dimiliki seseorang di dalam sebuah kelompok ataupun posisi pekerjaan. 

Power ini membuat seseorang menjalankan hubungan interpersonalnya dengan menggunakan 

kekuasaan yang dimiliki oleh jabatannya biasanya berkaitan dengan kewajiban yang harus ia 

lakukan untuk mempengaruhi orang lain. 

5. Expertise Power 

Digunakan pada orang yang dikagumi karena memiliki background pendidikan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



skill pada bidang tertentu. Expert power biasanya berkaitan dengan logika dan bermain pada 

informasi-informasi yang secara khusus dimiliki oleh komunikator.  

6. Referent Power 

Biasanya digunakan oleh agent yang memiliki karisma tertentu untuk dihargai dan 

dihormati karena memiliki daya kerja yang baik. Referent power berkaitan dengan identifikasi atau 

bagaimana komunikan melihat sosok komunikator sebagai contoh atau orang yang patut ditiru 

sebagai identifikasi diri. Menurut Raven (1959), perasaan ini diartikan sebagai rasa atau keinginan 

atas persatuan atas sebuah identitas. Jika diimplikasikan kepada sebuah grup, dapat diartikan 

apabila seseorang ingin masuk ke dalam grup tertentu. 

Wrong (1968) berpendapat bahwa power di dalam sebuah hubungan harus 

dikonseptualisasikan sebagai hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, bukan menjadi 

sebuah atribut yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok.  Di dalam sebuah organisasi banyak 

yang berpendapat atau setuju bahwa power individu digunakan untuk mengontrol orang lain. 

2.4. Hambatan Komunikasi Interpersonal dalam Promosi Kesehatan  

Penyampaian pesan promosi kesehatan kepada komunikan kerap mengalami 

kegagalan dikarenakan terdapat hambatan dalam berkomunikasi (USAID, 2010). Hal ini 

menjadikan hambatan komunikasi penting untuk diketahui dan dijelaskan agar menjadikan 

langkah menemukan solusi untuk memecahkan hambatan tersebut (Ewles & Simnett, 1994). 

Hambatan ini tidak jauh pada karakteristik dari komunikator dan komunikan, misalnya 

perbedaan usia yang jauh antara kader dan ibu ASI dalam program GEMALAPAS secara 

tidak langsung membawa pengaruh atau perbedaan dalam berkomunikasi. 

 Adler & Proctor (2015) menjelaskan bahwa usia mempengaruhi persepsi orang dan 

kadang dapat menjadi gangguan pada awal berlangsungnya komunikasi. USAID (2010), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengkategorisasikan hambatan komunikasi interpersonal antara tenaga kesehatan dan klien 

ke dalam lima kelompok, antara lain: 

1. Hambatan pengirim pesan (sender) 

Hambatan yang timbul dari komunikator yang berupa pengetahuan, sikap, budaya 

atau agama, gender, usia, status ekonomi, waktu, dan kurangnya kemampuan untuk 

mendengarkan. Menurut Ewles & Simnett (1994), latar belakang etnis yang berbeda, 

kelas sosial yang terlihat dari pakaian dan aksen bicara, budaya atau kepercayaan 

mengenai perilaku kesehatan tertentu, perbedaan jenis kelamin yang mencerminkan pada 

nilai dan minat merupakan beberapa faktor dari kesenjangan sosial dan budaya antara 

komunikator dan komunikan yang mempengaruhi komunikasi. 

2. Hambatan pesan 

Hambatan pada pesan yang muncul karena faktor panjang pesan, pesan memiliki 

bahasa yang non medis, pesan tidak disampaikan melalui bahasa lokal namun dengan 

bahasa medis yang bersifat jargonistik. Di dalam hambatan pesan juga muncul hambatan 

semantik yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa 

yang digunakan. Hambatan semantik muncul karena terdapat perbedaan bahasa yang 

digunakan sehingga mengakibatkan pesan antara komunikator dan komunikan tidak 

selaras (DeVito, 2011). Hambatan komunikasi timbul bila orang menerima pesan 

berbeda-beda dari orang yang berbeda misalnya, profesi kesehatan memberikan nasehat 

berbeda, keluarga, teman, atau tetangga berlawanan dengan ahli promosi kesehatan 

(Ewles & Simnett, 1994). 

3. Hambatan channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hambatan channel terjadi karena adanya kesalahan atau kurang cocoknya media 

yang digunakan. Misalnya, saat menjelaskan mengenai obat-obat kepada klien seorang 

tenaga kesehatan langsung mengucapkan secara verbal tanpa menulis di kertas padahal 

obat yang disebutkan sangat sulit pelafalannya. 

4. Hambatan penerima (receiver) 

Beberapa klien memiliki sifat anti terhadap promotor kesehatan, hal ini memiliki 

penyebab, antara lain pengalaman lalu yang buruk, asumsi bahwa siapapun merupakan 

figur otoriter, kurang percaya pada ahli promosi kesehatan sehingga berasumsi bahwa 

mereka datang untuk mengkritik dan menilai, percaya bahwa telah memiliki semua 

pengetahuan yang cukup sehingga tidak membutuhkan saran, dan asumsi bahwa saran 

yang diberikan tidak dapat dilaksanakan karena hambatan keuangan atau sosial (Ewless 

& Simnett, 1994). Menurut Fitriani (2011), terdapat juga hambatan kerangka berpikir 

pada receiver atau komunikan, yaitu hambatan yang disebabkan oleh perbedaan latar 

belakang pengalaman dan pendidikan sehingga berpengaruh pada persepsi terhadap 

pesan yang disampaikan. 

5. Hambatan feedback 

Komunikasi bisa gagal karena tidak diberikannya waktu dan perhatian yang cukup. 

Hal ini dikarenakan prioritas rendah pada klien, kurang kepercayaan, ketrampilan dan 

pengetahuan yang mungkin merupakan hasil pelatihan yang tidak memadai, terlalu sibuk 

dengan hal lain, dan tidak dapat menemukan waktu,  dan cenderung enggan berbagi 

pengetahuan kesehatan (Ewless&Simnett, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Penelitian Terdahulu 

Peneliti lebih lanjut meneliti kajian dari penelitian terdahulu untuk melengkapi kajian 

dari tinjauan pustaka yang berhubungan dengan promosi kesehatan interpersonal ataupun 

lansia sebagai komunikator dalam promosi kesehatan. Berikut adalah penelitian yang menjadi 

tinjauan peneliti: 

1. Komunikasi Interpersonal Petugas Kesehatan dalam Kegiatan Posyandu di 

Wilayah Kerja Puskesmas Muara Siberut Kabupaten Mentawai (Agustin & 

Hutagaol, 2012) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menjelaskan komunikasi interpersonal 

yang dilakukan petugas kesehatan dalam kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas 

Muara Siberut Kabupaten Mentawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yaitu menjelaskan mengenai gaya komunikasi interpersonal yang dilakukan 

oleh tenaga kesehatan. Penelitian ini lebih lanjut meninjau gaya komunikasi petugas 

kesehatan di Posyandu, persepsi dari informan pengunjung Posyandu, kader Posyandu, 

dan tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Posyandu menghasilkan 

persepsi yang negatif dari informan pengunjung Posyandu, kader Posyandu dan tokoh 

masyarakat.  

Di dalam pelayanan kesehatan yang diberikan terdapat  hambatan yaitu interaksi 

komunikasi petugas kesehatan dengan klien dalam kegiatan pelayanan di Posyandu 

tidak berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara di dalam penelitian ini, 

gaya bicara dari petugas kesehatan di Posyandu Puskesmas Muara Siberut Kabupaten 

Mentawai kurang ramah dan tidak memberikan keterbukaan bagi klien atau masyarakat 

untuk bercerita lebih jauh mengenai masalah kesehatannya meskipun komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersifat interpersonal atau tatap muka. Penelitian ini menghasilkan kajian dari persepsi 

yang ditimbulkan oleh pengunjung Posyandu dan kader kepada petugas kesehatan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada 

subjek komunikator kesehatan, di dalam penelitian ini komunikasi kesehatan dilakukan 

secara langsung oleh tenaga kesehatan Puskesmas, bukan kader atau tokoh masyarakat. 

Adapun, penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hambatan yang ditemukan di 

dalam komunikasi interpersonal komunikator kesehatan dan klien, namun tidak 

membahas teknik komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh petugas 

kesehatan. 

 

2. Strategi Komunikasi Interpersonal dalam Memberikan Edukasi Keluarga 

Berencana untuk Memilih Alat Kontrasepsi Wanita di Rumah Sakit Bersalin 

Aisyiah Kota Samarinda (Ningsih, 2016) 

 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) dan 

wawancara mendalam (indepth interview) kepada Kepala Bidan, Dokter Rumah Sakit 

Bersalin Aisyiah, dan pasangan usia subur yang dipilih secara acak. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk meneliti strategi komunikasi Rumah Sakit Bersalin Aisyiah 

dalam memberikan edukasi mengenai Keluarga Berencana (KB) untuk memilih alat 

kontrasepsi wanita.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Rumah Sakit Aisyiyah 

dalam sosialisasi program KB dan edukasi pemilihan alat kontrasepsi wanita tidak lepas dari 

komunikasi tatap muka dan adanya hambatan yang dialami baik dari segi internal maupun 

eksternal. Sesuai dengan hasil observasi penelitian di lapangan, penelitian menyimpulkan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



strategi komunikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aisyiyah dalam memberikan edukasi 

pemilihan alat kontrasepsi wanita kepada keluarga berencana sudah tepat, informasi yang 

diberikan melalui komunikasi interpersonal dianggap dapat memberikan pengertian lebih dalam 

mengenai KB kepada akseptor.  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik 

dari segi pemberi pelayanan atau petugas keluarga berencana dan penerima layanan atau 

masyarakat itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah pada bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu secara interpersonal atau tatap 

muka, namun di dalam penelitian ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai teknik 

komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan oleh komunikator. 

3. Guiding Health Promotion Efforts with Urban Inuit (McShane, dkk, 2006) 

 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat lebih dalam mengenai sumber 

informasi dan strategi diseminasi informasi kesehatan yang mengarah pada panduan 

promosi kesehatan yang lebih baik. Penelitian dilakukan di Canada yaitu pada 

masyarakat kaum urban Inuit yang merupakan masyarakat yang tinggal di daerah 

pedalaman dan masih sangat mengutamakan kearifan lokal di dalam kesehariannya. 

Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 

mendalam dengan masyarakat kaum urban Inuit.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk komunitas tertentu, terutama 

dengan kearifan lokal yang ada, maka strategi diseminasi yang efektif dilakukan secara 

berbeda. Strategi diseminasi informasi kesehatan sebaiknya tidak dilakukan melalui 

media mainstream, namun, lebih kepada pendekatan masyarakat. Di dalam penelitian, 

terdapat hasil wawancara kepada masyarakat yang menjelaskan bahwa mereka lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



percaya kepada keluarga dan orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggal mereka 

(community elders) dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Menurutnya, solusi yang 

diberikan oleh community elders atau bisa disebut lansia ini lebih mudah dimengerti dan 

masuk akal karena secara tidak langsung para lansia telah mengalami hal yang sama 

ditinjau dari segi kesamaan latar belakang komunitas Inuit.  

Masyarakat di komunitas ini cenderung tidak mau mendengarkan informasi 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan meskipun mereka memiliki latar 

belakang pendidikan mengenai kesehatan yang jauh lebih tinggi dari kaum lansia. 

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 5/6 mempercayai lansia sebagai komunikator 

kesehatan yang efektif karena ditinjau dari pengalamannya. Hal yang menjadi 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini tidak 

menyebutkan bagaimana lansia ini menyampaikan pesan kesehatan terhadap 

masyarakat sehingga mereka dapat lebih dipercaya di Komunitas Inuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 dengan bagian promosi 

kesehatan Puskesmas Gribig, Kota Malang, capaian ASI Eksklusif masih menjadi salah satu 

sorotan dan target kerja Puskesmas. Hal ini memicu dibentuknya program inovasi GEMALAPAS 

(Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu Ibu) sekaligus dalam rangka mengikuti 

kejuaraan Kelurahan Siaga Aktif se-Jawa Timur pada tahun 2017 yang pada akhirnya 

menempatkan Kelurahan Sawojajar sebagai juara ke-2. Program ini menempatkan lanjut usia 

Tipe Interaksi 

 

Program inovasi 

GEMALAPAS  

(Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu Ibu)  

Kelurahan Sawojajar, Kota Malang 

Hambatan 

Power Bases 

 Kader Lanjut Usia 

Rendahnya capaian  

ASI Eksklusif 

Promosi Kesehatan ASI Eksklusif Homevisit 

oleh kader lanjut usia kepada ibu ASI 

Komunikasi Interpersonal 

Kader Lanjut Usia -  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(lansia) sebagai kader dengan strategi promosi ASI Eksklusif yaitu berupa home visit ke rumah 

ibu ASI. Komunikasi yang dilakukan adalah tatap muka antara kader lansia dan ibu ASI sehingga 

bentuk komunikasi ini disebut dengan komunikasi interpersonal. 

Secara umum, diketahui bahwa usia kader lansia sekitar 55 tahun ke atas dan berbeda 

dengan usia kader secara umum menurut Depkes RI (dalam Aziz 1994) yaitu 20-40 tahun. Menurut 

USAID (2010), usia merupakan salah satu faktor sosiodemografi yang mempengaruhi 

komunikator. Perbedaan usia juga akan memerlukan pendekatan berbeda bagi masing-masing 

orang (Evan, 2010). Selain itu menurut penelitian Yorkston (2014) pada lansia terjadi proses 

penuaan yang berakibat pada perubahan fisik, timbulnya depresi, dan perubahan kognitif. Hal di 

atas menurutnya akan berpengaruh pada cara lansia berkomunikasi khususnya dalam komunikasi 

interpersonal. Padahal di dalam promosi kesehatan, kemampuan komunikator dalam melakukan 

komunikasi interpersonal sangat penting pengaruhnya bagi perubahan perilaku sasaran.  

Penelitian ini ingin menjelaskan dan menganalisis komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh kader lansia yang juga terdiri dari teknik verbal dan nonverbal, yang akhirnya 

menentukan tipe interaksi yang diberikan. Penelitian ini juga akan meneliti power bases yang 

dimiliki atau ditunjukkan kader lansia dalam berkomunikasi dengan ibu ASI, sekaligus hambatan 

yang terjadi selama proses komunikasi dengan ibu ASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Paradigma dan Jenis Penelitian 

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. 

Paradigma interpretatif menekankan pada penciptaan makna, artinya individu-individu 

melakukan pemaknaan terhadap segala perilaku yang terjadi, dengan kata lain merupakan 

pemaknaan terhadap dunia sekitar (Kriyantono, 2010). Menurut Neuman (2013), penggunaan 

paradigma interpretatif di dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk melihat bagaimana 

kebenaran di lapangan secara subyektif, yaitu agar dapat menjelaskan mengenai komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh kader lanjut usia dalam mempromosikan ASI Eksklusif 

kepada ibu ASI di Kelurahan Sawojajar dengan sudut pandang yang subjektif atau berdasarkan 

apa yang terjadi di lapangan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Kriyantono (2010) tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan 

hubungan antar variabel. Disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai 

komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader lanjut usia dalam mempromosikan ASI 

Eksklusif kepada ibu hamil dan menyusui di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, penelitian 

deskriptif menjadi tepat digunakan karena penelitian ini tidak menjelaskan hubungan antar 

variabel namun memberikan gambaran mengenai realitas yang ada di lapangan. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Penelitian kualitatif beranggapan bahwa pengetahuan dihasilkan dari apa yang terjadi 

di lapangan dan bahwa pemahaman mengenai pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang sah (Emzir, 2012). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data bukan 

pada banyak data (Kriyantono, 2007). Penelitian kualitatif menjadi cocok digunakan sebagai 

metode dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan tujuan penelitian lebih mendalam yaitu 

komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader lanjut usia dalam rangka promosi ASI 

Eksklusif di Kelurahan Sawojajar. Penelitian kualitatif dapat membantu peneliti 

mengeksplorasi dan memahami data secara lebih mendalam yang berkaitan dengan makna dari 

setiap ungkapan mengenai masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh 

informan (Bandur, 2014, h. 16). 

Penelitian studi kasus berkaitan pada uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program, atau suatu situasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena 

berupaya menelaah  beberapa jenis sumber data mengenai subyek yang ingin diteliti yaitu 

menggali informasi dari beberapa sudut pandang informan, antara lain ibu ASI, kader lansia, 

koordinator kader Posyandu, dan bagian promosi kesehatan Puskesmas Gribig, Kota Malang. 

Salah satu keuntungan penelitian studi kasus adalah merupakan sarana utama bagi penelitian 

emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Setiap analisis kasus mengandung 

data berdasarkan wawancara, data berdasarkan pengamatan, data dokumenter, kesan, dan 

pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut. Sebagai metode yang bersifat 

multidimensional dan menelaah suatu kasus secara menyeluruh, hasil dari studi kasus dapat 

menyarankan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis-hipotesis yang dapat diuji melalui survei 

atau eksperimen (Moleong, 2011) 

Sifat khas dari penelitian studi kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk 

mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek penelitian, dalam artian objek dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (Masyhuri & Zainuddin, 2008). Secara umum studi 

kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

how atau why  dan posisi peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-

peristiwa yang akan diselidiki dan bagaimana fokus penelitian terletak pada fenomena 

kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002, h.1). Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif studi kasus karena ingin mengetahui bagaimana komunikasi 

interpersonal yang terjadi antara kader lansia dan ibu ASI. Studi kasus berangkat dari fakta-

fakta di lapangan, kemudian menyimpulkan ke dalam tataran konsep atau teori. 

Jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus instrumental tunggal (single 

instrumental case study). Penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah 

kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian. Pada penelitian ini, peneliti 

memperhatikan dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatiannya, dan menggunakan sebuah 

kasus sebagai sarana/instrumen untuk menggambarkannya secara terperinci (Pujileksono, 

2015). Fenomena yang diangkat oleh peneliti tepat menggunakan studi kasus, dikarenakan 

feomena yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai suatu kasus promosi 

kesehatan yang menempatkan kader lanjut usia yang memiliki kecenderungan penurunan pada 

cara berkomunikasinya menjadi promotor kesehatan dalam hal ini melakukan promosi ASI 

Eksklusif secara homevisit dengan komunikasi interpersonal. Dengan munculnya fenomena 

tersebut, peneliti ingin mencari tahu bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

kader lanjut usia kepada ibu ASI di dalam program GEMALAPAS. 

3.3.Lokasi Penelitian 

Lokasi di dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur. 

Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interpersonal yang dilakukan oleh kader lanjut usia dalam promosi ASI Eksklusif yang 

dilakukan di program GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Asi) yang 

dimiliki oleh Kelurahan Sawojajar. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 

dengan bagian promosi kesehatan, Puskesmas Gribig, Kota Malang, program GEMALAPAS 

merupakan program terbaru yang hanya ada di Kelurahan Sawojajar dan belum diterapkan di 

kelurahan lainnya. Program ini dikatakan sebagai sebuah inovasi karena menempatkan lanjut 

usia sebagai kader yang melakukan promosi ASI Eksklusif, dimana biasanya lanjut usia 

dipersepsikan sebagai usia yang sudah tidak produktif dan banyak diteliti sebagai pasien di 

dalam ranah penelitian kesehatan. Program GEMALAPAS ini akhirnya juga mengantarkan 

Kelurahan Sawojajar sebagai peringkat terbaik ke-2 Kelurahan Siaga Aktif se-Jawa Timur 

2017.  

3.4. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan masalah di dalam kajian penelitian kualitatif yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2012, h. 32). Mengingat penelitian 

ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

anggota kader lanjut usia dalam upaya meningkatkan capaian ASI Eksklusif di Kelurahan 

Sawojajar, Kota Malang, maka penting untuk melihat aspek yang terdapat di dalam 

komunikasi interpersonal khususnya di dalam promosi kesehatan. Atas tinjauan dari penelitian 

terdahulu dan konsep komunikasi interpersonal di dalam bidang promosi kesehatan, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada: 

1. Bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan kader lanjut usia kepada ibu ASI 

dalam promosi kesehatan ASI Eksklusif? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bagaimana Power Bases yang ditimbulkan kader lanjut usia dari interaksi interpersonal  

dengan ibu ASI dalam promosi kesehatan ASI Eksklusif? 

3. Bagaimana tipe interaksi komunikasi interpersonal yang ditimbulkan kader lanjut usia 

dalam promosi kesehatan ASI Eksklusif? 

4. Bagaimana hambatan komunikasi interpersonal yang ditemukan di antara kader lanjut usia 

dengan ibu ASI selama berkomunikasi? 

3.5. Teknik Pemilihan Informan 

 Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. 

Menurut Kriyantono (2010), teknik purposive sampling mencakup orang-orang yang diseleksi 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. 

Kriteria untuk informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kader Lanjut Usia 

a. Tercatat aktif sebagai anggota kader GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut 

Usia Peduli Asi) 

Kader lansia yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 

yang tercatat aktif sebagai anggota kader GEMALAPAS. Diketahui dari hasil 

wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 dengan karyawan Puskesmas Gribig, 

Kota Malang, bahwa kader GEMALAPAS tidak melalui proses seleksi, sehingga 

mengutamakan loyalitas dalam mengabdikan dirinya di dalam kegiatan 

penyuluhan kesehatan masyarakat khususnya ASI Eksklusif di dalam program 

GEMALAPAS. Kader GEMALAPAS diwakili oleh 1 orang per RW sehingga 

total terdapat 16 orang kader GEMALAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Telah melakukan kegiatan promosi ASI eksklusif secara interpersonal melalui 

home visit  pada ibu ASI minimal 3 kali 

Kader lansia di dalam program GEMALAPAS diberikan tanggung jawab 

masing-masing untuk mendampingi 1 ibu ASI atau hamil. Hal yang dilakukan 

berupa pendampingan atau pemantauan berlangsungnya pemberian ASI Eksklusif. 

Penelitian ini akan memilih narasumber yaitu kader lansia yang telah melakukan 

kegiatan promosi ASI Eksklusif secara interpersonal pada ibu ASI dengan jumlah 

frekuensi kunjungan minimal 3 kali. Jumlah frekuensi 3 kali ditetapkan karena 

total kunjungan yang biasa dilakukan oleh kader lansia kepada ibu ASI adalah 6 

kali kunjungan dalam waktu 6 bulan. Frekuensi 3 bulan ditetapkan agar 

narasumber dapat menjelaskan mengenai proses komunikasi interpersonal yang 

berlangsung dengan ibu ASI secara lebih mendalam. 

c. Bersedia memberikan informasi terkait masalah penelitian. 

Narasumber yang dipilih harus bersedia memberikan informasi terkait 

penelitian kepada peneliti yang ditanyakan melalui wawancara mendalam. Jumlah 

kader lansia yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang 

anggota kader lansia yang aktif sebagai kader GEMALAPAS dan telah melakukan 

promosi ASI Eksklusif secara interpersonal kepada ibu ASI minimal 3 kali 

kunjungan. Menurut Patton (1990), di dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan 

jumlah informan, sehingga hal itu bergantung pada kekayaan informasi dan 

validitas informasi tersebut mengenai topik penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ibu ASI 

Ibu ASI disini merupakan komunikan di dalam proses komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia dalam promosi ASI ekslusif 

sehingga pendapat dan pandangan ibu ASI menjadi penting untuk diteliti. Kriteria 

ibu ASI yang akan digunakan sebagai narasumber dari penelitian ini, antara lain: 

a. Ibu ASI yang tercatat dalam program GEMALAPAS 

Ibu ASI tercatat dalam program GEMALAPAS atau pernah menjadi 

target sasaran kunjungan kader lansia. 

b. Ibu ASI yang pernah dikunjungi oleh kader lansia minimal 3 kali kunjungan

  

Ibu ASI yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini 

setidaknya pernah diberikan penyuluhan mengenai ASI Eksklusif oleh 

kader lansia secara interpersonal di rumahnya minimal 3 kali kunjungan. 

Frekuensi pertemuan antara kader lansia dan ibu ASI ditetapkan minimal 3 

kali pertemuan dari total 6 kali pertemuan sehingga dapat memberikan 

gambaran mendalam mengenai proses komunikasi yang dilakukan oleh 

kader lansia. 

c. Bersedia memberikan informasi terkait masalah penelitian. 

Ibu ASI yang dipilih harus bersedia memberikan informasi terkait 

penelitian kepada peneliti yang ditanyakan melalui wawancara mendalam. 

Jumlah ibu ASI yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini 

berjumlah 4 orang yang sesuai dengan kriteria informan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Sawojajar 

Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan koordinator kader Posyandu di 

Kelurahan Sawojajar yang bertanggung jawab pada penempatan kader di Kelurahan 

Sawojajar dan penyalur informasi antara Puskesmas dengan kader. 

4. Bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Gribig, Malang 

Bagian promosi kesehatan Puskesmas Gribig merupakan pihak yang memiliki 

kewenangan dalam promosi kesehatan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gribig, 

Kota Malang. Untuk itu, penulis melakukan wawancara untuk mengetahui mengenai 

alasan penempatan kader lansia dalam aktivitas promosi kesehatan ASI Eksklusif. 

3.6. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di 

lapangan (Kriyantono, 2012). Menurut Kriyantono (2012) diperlukan teknik atau cara yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-datanya yang disebut dengan teknik 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam.  

Wawancara mendalam memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara langsung 

pada informan untuk memperoleh data yang lengkap (Kriyantono, 2014, h. 102). Selain 

kelengkapan data, wawancara mendalam juga bertujuan untuk memperoleh kedalaman data 

(Kriyantono, 2014, h. 100). Wawancara mendalam memungkinkan peneliti mengumpulkan 

data atau informasi mengenai komunikasi interpersonal yang berlangsung antara kader lansia 

dengan ibu ASI dengan cara mengajukan pertanyaan terstruktur pada informan sesuai dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interview guide yang telah dibuat. Penelitian ini tidak menggunakan teknik observasi karena 

mempertimbangkan keaslian atau kealamian dari komunikasi interpersonal yang berlangsung 

saat peneliti ada di dekat informan.  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang 

ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tak terstruktur sering disebut dengan wawancara 

mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended 

interview). Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini 

bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan 

kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara tidak terstruktur 

bersifat luwes, susunan pertanyaan  dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat 

diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi. Wawancara terbuka 

memungkinkan responden membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal. 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data kualitatif yang digunakan di dalam penelitian ini adalah model Miles 

dan Huberman. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif 

terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain: 

1. Kondensasi Data (Data Condensation)  

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian 

dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, observasi, dokumen-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

membuat transkrip dari hasil wawancara dengan kader lansia dan ibu ASI. Setelah transkrip 

dibuat, peneliti akan memilih hasil wawancara yang dapat menjadi temuan dalam 

penelitian, yaitu biasa disebut dengan kategorisasi data sebagai bahan untuk dilakukan 

analisis.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang 

memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa 

yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau 

mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Data yang telah dikumpulkan dan dikategorisasi 

sesuai dengan fokus penelitian selanjutnya akan dianalisis menggunakan tinjauan teori 

mengenai konsep komunikasi interpersonal di bidang promosi kesehatan. Tujuan dari 

analisis data adalah untuk membantu peneliti menjelaskan tujuan dari penelitian secara 

lebih mandalam. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)  

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari 

permulaan pengumpulan data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti pada 

temuannya, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur 

sebab-akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah 

melakukan analisis dan mengkategorisasi temuan. Pada penelitian ini penarikan 

kesimpulan akan mengerucut pada tujuan dan fokus penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.Keabsahan Data  

Keabsahan data pada penelitian kualitatif mengacu kepada kebenaran dan keakuratan 

data yang dikumpulkan serta disesuaikan dengan masalah dan fokus penelitian (Yusuf, 2014). 

Neuman (2013) mengemukakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu: 

a. Kredibilitas (Credibility) 

Fungsi dari kriteria ini yaitu untuk menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil 

temuan dalam peneltian dengan memperhatikan bagaimana temuan hasil penelitian 

dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini penulis menunjukkan dengan 

kredibilitas dari pemilihan informan yaitu para kader lansia yang telah melaksanakan 

komunikasi interpersonal secara door to door dalam promosi ASI Eksklusif serta ibu 

ASI yang telah dikenakan program GEMALAPAS. 

b. Keteralihan (Transferability) 

Fungsi dari kriteria ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang 

diperoleh dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian terhadap kajian terdahulu sehingga meyakinakan penulis untuk dapat 

mengembangkan konsep komunikasi pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

konsep komunikasi interpersonal yang dapat dikembangkan di dalam bidang 

kesehatan khususnya promosi kesehatan.  

c. Konsistensi (Dependability) 

Fungsi dari kriteria ini adalah untuk membahas mengenai konsistensi peneliti 

dalam mengumpulkan data, membentuk, serta menggunakan konsep dalam upaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



membuat interpretasi untuk penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti meminta 

saran kepada dosen pembimbing agar penelitian ini dapat diuji dan 

dipertanggungjawabkan. 

d. Kepastian (Confirmabilty) 

Jika sesuatu bersifat objektif, artinya bahwa dapat dipercaya, faktual, dan dapat 

dipastikan. Fungsi dari kriteria ini adalah untuk mengetahui apakah hasil penelitian 

dapat dibuktikan kebenarannya yang mana hasil penelitian harus sesuai dengan data 

yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

paradigma interpretatif yang juga dilengkapi dengan data yang diperoleh langsung 

dari tempat penelitian serta didukung dengan penelitian terdahulu berupa jurnal 

internasional dan skripsi. 

3.9.Etika Penelitian 

Etika penelitian menjadi hal yang wajib diperhatikan terutama di dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Creswell (2005), ketika peneliti mencoba untuk menggali suatu 

informasi yang diperlukan dari seorang informan, akan ada kemungkinan untuk dimintai 

berbagai informasi tertentu yang bersifat pribadi. Melalui proses ini diperlukan suatu 

kepercayaan antara peneliti dan informan, sehingga etika penelitian memiliki peranan 

penting dalam proses ini. Sebagai aplikasi dari etika penelitian, peneliti telah meminta 

ijin terlebih dahulu secara formal kepada kader GEMALAPAS dan koordinator kader di 

Kelurahan Sawojajar untuk melakukan penelitian ini. Pihak kader GEMALAPAS dan 

ibu ASI menerima penelitian ini dengan terbuka dan bersedia memberikan informasi 

terkait penelitian tanpa ada permintaan khusus untuk melindungi identitas diri di dalam 

penulisan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Program GEMALAPAS 

 GEMALAPAS merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air 

Susu Ibu yang diinisiasi oleh Puskesmas Gribig, Kota Malang, Jawa Timur dan dilaksanakan pada 

bulan Mei 2017 di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, Jawa Timur. Program ini merupakan 

inovasi dalam rangka mengikuti ajang Kelurahan Siaga Aktif se-Jawa Timur 2017. Pada ajang 

tersebut, Kelurahan Sawojajar memperoleh juara ke-2 Kelurahan Siaga Aktif se-Jawa Timur 2017. 

Keunikan dari program ini adalah menempatkan lanjut usia (lansia) sebagai kader untuk 

melakukan promosi ASI Eksklusif kepada ibu ASI. Menurut koordinator promosi kesehatan 

Puskesmas Gribig, program GEMALAPAS adalah program pertama yang menempatkan lansia 

sebagai kader dalam kegiatan promosi ASI Eksklusif. 

 Asal mula dibentuknya program GEMALAPAS didasari oleh rendahnya capaian ASI 

Eksklusif di Kelurahan Sawojajar. Sebelumnya, capaian ASI Eksklusif di Kelurahan Sawojajar 

hanya mencapai 27% dan berada di bawah target capaian ASI Eksklusif nasional yaitu 80%. Hal 

ini menjadi sorotan bagi Puskesmas Gribig dalam menyiapkan Kelurahan Sawojajar sebagai 

Kelurahan Siaga Aktif  se-Jawa Timur. Pada awalnya promosi ASI Ekslusif di Kelurahan 

Sawojajar dilakukan dengan cara penyuluhan yang waktunya diadakan bersamaan dengan waktu 

pemeriksaan bulanan bayi di Posyandu. Namun, hal ini dinilai kurang efektif karena kebanyakan 

ibu di Kelurahan Sawojajar berada pada usia produktif yang bekerja, sehingga berhalangan hadir 

ke Posyandu saat penyuluhan dan menugaskan nenek atau kerabat untuk membawa bayinya ke 

Posyandu. Dengan adanya hal tersebut, GEMALAPAS dibuat untuk memudahkan ibu ASI 

mendapatkan pengetahuan mengenai ASI Eksklusif yang disampaikan oleh kader lansia secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



langsung ke rumahnya selama 1 bulan sekali dari ibu ASI masih mengandung hingga bayi lahir 

dan berusia 6 bulan. 

 Kelurahan Sawojajar membawahi 13 RW dan setiap RW memiliki 1 perwakilan kader 

lansia. Kegiatan dari kader lansia di GEMALAPAS antara lain mengunjungi ibu ASI ke rumah 

secara langsung untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pemberian ASI dan 

perawatannya kepada ibu usia hamil hingga bayinya berusia 6 bulan. Saat bayi sudah memasuki 

usia 7 bulan, maka pendampingan akan berhenti dilakukan oleh kader lansia dan selanjutnya para 

kader lansia akan mencari target ibu hamil atau ibu ASI lainnya untuk didampingi dan diberikan 

penyuluhan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

450/MENKES/SK/VI/2004 tentang Pemberian ASI Secara eksklusif Di Indonesia yaitu 

menetapkan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai anak 

berusia 2 tahun atau lebih dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Menurut koordinator 

promosi kesehatan Puskesmas Gribig, pemilihan waktu 6 bulan dikarenakan pada waktu ini 

merupakan waktu yang krusial bagi masa pertumbuhan balita sehingga pemberian ASI sangatlah 

penting. Setelah mencapai masa kunjungan 6 bulan, maka pada kunjungan terakhir ibu ASI akan 

diarahkan untuk memberikan makanan tambahan pengganti ASI bagi bayi yang biasa disebut 

dengan MPASI.  

Selain itu, kader lansia juga membantu pelaksanaan pengecekan rutin bayi dan balita di 

posyandu tiap bulannya. Di kegiatan posyandu, para kader lansia membantu menimbang bayi dan 

juga melakukan pencatatan data. Dalam melakukan penyuluhan ke rumah ibu ASI yang berdekatan 

dengan rumah kader lansia, kader dibekali pengetahuan mengenai ASI dari Puskesmas saat 

pertemuan kader dan tidak membawa peralatan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Setelah 6 bulan berjalannya program GEMALAPAS, terjadi peningkatan capaian ASI 

Eksklusif di Kelurahan Sawojajar dari 27% menjadi 80% pada Mei 2018 atau setahun setelah 

program GEMALAPAS berjalan. Angka ini kini sudah memenuhi target capaian ASI Ekslusif 

Nasional yaitu 80%. Menurut koordinator promosi kesehatan Puskesmas Gribig, usaha terus 

dilakukan oleh pihak Puskesmas dan para kader lansia dengan tujuan Kelurahan Sawojajar 

mencapai capaian ASI Eksklusif 100%.  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan dan menganalisis bagaimana komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia selama melakukan promosi ASI Eksklusif  secara 

home visit kepada ibu ASI dan menilai tipe interaksi juga power bases yang ada di dalam hubungan 

interpersonal keduanya. Dengan tujuan mendapatkan keaslian data di lapangan tanpa dibuat-buat, 

penulis tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi, namun wawancara mendalam 

kepada informan yang terlibat dalam saluran komunikasi interpersonal yaitu kader lansia sebagai 

komunikator dan ibu ASI. Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga apa 

yang menjadi fokus penelitian dapat dijelaskan sesuai dengan kebenaran yang dijelaskan oleh 

informan di lapangan. 

 4.2. Gambaran Umum Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah kedua pihak yang terlibat dalam saluran komunikasi 

interpersonal yaitu kader lansia dan ibu ASI juga informan untuk data pendukung seperti 

koordinator kader Posyandu dan bagian promosi kesehatan Puskesmas Gribig, Kota Malang, Jawa 

Timur. Informan ibu ASI pada penelitian ini merupakan ibu ASI yang telah dikunjungi oleh kader 

lansia minimal 3 kali kunjungan selama memiliki bayi dari usia 0-6 bulan ataupun pada saat hamil. 

Informan kader lansia yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang telah melakukan promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASI Eksklusif secara berkala setiap bulannya dengan cara home visit ke rumah ibu ASI minimal 3 

kali kunjungan. Penelitian ini menggunakan 8 informan yang terdiri dari 4 kader lansia dan 4 ibu 

ASI. Berikut merupakan identitas para informan di dalam penelitian ini, yaitu: 

4.2.1 Endang Sumiarsih 

 

Gambar 4.1. Informan kader lanjut usia Endang Sumiarsih 

Sumber: Dokumentasi penulis 

ES adalah seorang kader lanjut usia yang berusia 68 tahun. ES merupakan seorang 

pensiunan guru SD yang melaksanakan purna baktinya pada tahun 2010. ES tidak memiliki 

latar belakang pendidikan di dunia kesehatan. Saat ini pekerjaan ES adalah mengurus rumah 

tangga dan aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat, salah satunya adalah menjadi kader 

GEMALAPAS. Selain GEMALAPAS, ES juga mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan 

Sawojajar seperti senam sehat dan juga peduli lingkungan dengan mengikuti kegiatan daur 

ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. ES telah menjadi kader GEMALAPAS sejak 

bulan Mei 2017. Menurut ES, alasannya mendaftarkan diri sebagai kader GEMALAPAS 

adalah untuk mendampingi ibu-ibu muda yang sedang hamil maupun menyusui agar 

dipastikan memberikan ASI Eksklusif. Berbekal pengalamannya menjadi seorang ibu dan kini 

sudah memiliki cucu, sehingga ES masih rutin melakukan kunjungan sebulan sekali kepada 

ibu ASI. Ibu ASI yang ES kunjungi atau menjadi tanggung jawab ES tinggal berdekatan 

dengan ES. Menurut Umi selaku karyawan dari Puskesmas Gribig, Kota Malang, salah satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alasan munculnya program GEMALAPAS juga didasari oleh dikelilinginya ibu ASI dengan 

banyak kader lansia atau bahkan tinggal bersama mertua atau orangtuanya yang kadang juga 

diberikan tanggung jawab pendampingan. ES telah melakukan lebih dari 3 kali kunjungan  

kepada ibu ASI yang tinggal berdekatan dengan ES dan memiliki bayi kisaran usia 0-6 bulan. 

4.2.2 Sri Hartati 

 

Gambar 4.2. Informan kader lanjut usia Sri Hartati 

Sumber: Dokumentasi penulis 

SH adalah seorang kader lanjut usia yang berusia 66 tahun. SH merupakan seorang 

pensiunan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Latar belakang pendidikan SH 

adalah tamatan SLTA, SH tidak meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan 

alasan ingin segera bekerja. SH tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Saat ini 

kesibukan SH adalah mengurus rumah tangga. SH juga aktif di bidang sosial, antara lain 

menjadi kader lansia, memberikan penanganan pada Posyandu Lansia di RW 05 Kelurahan 

Sawojajar dan juga aktif di paguyuban kader lansia Kelurahan Sawojajar. SH telah menjadi 

kader GEMALAPAS sejak bulan Mei 2017. Menurut  SH, alasannya mendaftarkan diri 

sebagai kader GEMALAPAS adalah bukan dipengaruhi oleh capaian ASI Eksklusif yang 

rendah tapi berdasarkan kepeduliannya untuk mendampingi ibu-ibu muda yang sedang 

hamil maupun menyusui agar dipastikan memberikan ASI Eksklusif. Status SH adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah menikah dan sudah memiliki anak dan cucu. Sejauh ini, SH telah melakukan lebih 

dari 3 kali kunjungan ke rumah ibu ASI yang memiliki bayi kisaran usia 0-6 bulan. 

4.2.3 Suciati 

 

Gambar 4.3. Informan kader lanjut usia Suciati 

Sumber: Dokumentasi penulis 

SC adalah seorang kader lanjut usia yang berusia 65 tahun. SC merupakan lulusan 

STKS Bandung dengan jurusan ilmu kesejahteraan sosial. SC pernah bekerja di Panti 

Werdha, Wlingi dan menangani kesehatan lansia dengan dokter-dokter. Saat ini SC sudah 

pensiun dan aktif menjadi kader lansia dalam program GEMALAPAS sejak bulan Mei 

2017. Menurut SC, alasannya mendaftarkan diri sebagai kader GEMALAPAS adalah 

sebagai bentuk kepedulian terhadap ibu-ibu muda yang hamil maupun menyusui di 

lingkungannya. SC memberikan pendampingan kepada ibu menyusui yang tinggal 

berdekatan dengannya. Sejauh ini SC telah melakukan 6 kali kunjungan yaitu 1 kali 

kunjungan setiap bulannya dalam kurun waktu 6 bulan. Status SC adalah sudah menikah 

dan telah dikaruniai anak dan cucu. 

4.2.4 Sumi Kalsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SK adalah seorang kader lanjut usia yang berusia 59 tahun. SK telah menjadi kader 

GEMALAPAS sejak bulan Mei 2017. Latar belakang pendidikan SK adalah lulusan SMP. 

Pekerjaan SK kini adalah ibu rumah tangga. SK ikut aktif ambil bagian dalam senam 

jantung sehat dan senam lansia yang biasa diadakan 3 atau 4 kali sebulan di Kelurahan 

Sawojajar. SK sekaligus menjadi penggerak senam lansia di RWnya. SK berstatus menikah 

dan memiliki 2 orang anak dan 3 orang cucu. Alasan SK menjadi kader GEMALAPAS 

adalah sebagai perwakilan kader di RWnya dan ingin mendampingi ibu hamil dan 

menyusui. Sejauh ini SK telah melakukan lebih dari 3 kali kunjungan kepada ibu ASI yang 

tinggal berdekatan dengannya. 

 

4.2.5 Solika 

SL adalah seorang perempuan berusia 38 tahun. SL merupakan ibu ASI yang 

tercantum dalam program GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar. SL memiliki 2 anak 

laki-laki, yang pertama berusia 7 tahun dan yang kedua berusia 5 bulan. Latar belakang 

pendidikan SL adalah lulusan SMA. Setelah melahirkan, SL memiliki pekerjaan yaitu 

membuka jasa laundry rumahan. Alasan SL membuka jasa laundry di rumah adalah agar 

dapat mengurus anaknya. SL tinggal bersama suaminya di Kelurahan Sawojajar. Di dalam 

program GEMALAPAS, SL didampingi oleh kader lansia bernama May yang tinggal 

berdekatan dengan SL. SL telah mendapatkan kunjungan dari kader GEMALAPAS lebih 

dari 3 kali yaitu mulai sejak usia kehamilan 7 bulan hingga anak SL lahir dan saat ini telah 

berusia 5 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.6 Yeyen Yumaro 

YY adalah seorang perempuan berusia 32 tahun. YY merupakan ibu ASI yang 

tercantum dalam program GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar. YY memiliki 2 orang 

anak, yang pertama perempuan berusia 5 tahun dan yang kedua laki-laki berusia 5 bulan. 

Latar belakang pendidikan YY adalah lulusan SMA. Pekerjaan YY adalah seorang 

pengasuh anak di rumah orang lain. YY tinggal bersama suaminya, kedua anak, dan ibu 

kandungnya di Kelurahan Sawojajar. Di dalam program GEMALAPAS, YY didampingi 

oleh kader lansia bernama May yang juga tinggal berdekatan dengan YY. YY telah 

dikunjungi oleh kader lansia sejak hamil usia 7 bulan hingga memiliki anak yang kini telah 

berusia 5 bulan. 

4.2.7 Nur Solika 

NS adalah seorang perempuan berusia 35 tahun. NS merupakan ibu ASI yang 

tercantum dalam program GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar. NS memiliki 4 orang 

anak, namun anak NS yang pertama dan kedua telah meninggal dunia akibat kegagalan 

dalam kehamilan dan proses melahirkan. NS memiliki kondisi fisik yang terbilang lemah 

bagi ibu ASI karena itu di Kelurahan Sawojajar, NS diberikan perhatian khusus seperti 

pengecekan tensi ke rumahnya atau pengecekan bayi ke rumah. Anak ke-3 dan ke-4 NS 

adalah laki-laki. Anak ke-3 NS berusia 9 tahun dan sedang menempuh pendidikan di 

bangku Sekolah Dasar, anak ke-4 NS adalah bayi berusia 7 bulan. NS tercantum dalam 

program GEMALAPAS sejak kelahiran putranya yang ke-4. NS selama ini didampingi 

oleh kader lansia sejak NS hamil hingga melahirkan dan anak laki-laki NS ke-4 berusia 6 

bulan. NS didampingi oleh ibu SK yang juga tinggal berdekatan dengan NS. Menurut kader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lansia yang mendampinginya, NS merupakan salah satu alasan yang juga mendukung 

dibentuknya program GEMALAPAS dikarenakan NS memiliki kondisi fisik yang kadang 

kurang baik sehingga memerlukan bentuk promosi home visit sehingga tidak perlu datang 

ke Puskesmas untuk mengikuti penyuluhan. 

4.2.8 Dhika 

DH adalah seorang perempuan berusia 29 tahun. DH merupakan ibu ASI yang 

tercantum dalam program GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar. DH memiliki 1 orang 

anak perempuan yang berusia 10 bulan. DH bekerja sebagai seorang guru Sekolah Dasar. 

Latar belakang pendidikan DH adalah sarjana Psikologi di UNMU, Kota Malang. DH 

tinggal bersama anak, suami, dan mertuanya di Kelurahan Sawojajar. DH telah 

mendapatkan pendampingan dari kader lansia sejak hamil hingga anaknya berusia 6 bulan. 

DH telah mendapat kunjungan dari kader lansia lebih dari 6 kali kunjungan. DH 

didampingi oleh kader lansia bernama Sumi Kalsum yang tinggal berdekatan dengan DH. 

4.2.9. Yos 

 Yos adalah seorang wanita yang ditugaskan sebagai koordinator kader Posyandu di 

Kelurahan Sawojajar, Kota Malang oleh Puskesmas Gribig. Yos adalah salah satu orang 

yang juga turut dalam pembuatan program inovasi GEMALAPAS. Yos bertugas 

mengumpulkan kader untuk melakukan evaluasi maupun pemberian informasi mengenai 

materi baru. 

4.2.10. U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 U adalah karyawan di Puskesmas Gribig, Malang yang menjabat pada bagian 

promosi kesehatan. U merupakan salah satu orang yang memberikan ide mengenai 

dibuatnya program GEMALAPAS di Kelurahan Sawojajar. 

4.2.11. R 

 Sama seperti U, R adalah karyawan di Puskesmas Gribig, Kota Malang yang 

menjabat pada bagian promosi kesehatan. 

4.3. Penyajian Data 

4.3.1. Alasan Kader Lanjut Usia Bergabung dalam Program GEMALAPAS  

Di usia yang tidak muda lagi, pada umumnya seseorang yang berada pada usia 

lanjut telah pensiun dari pekerjaannya dan membaktikan dirinya untuk mengurus keluarga 

di rumah karena memiliki banyak waktu luang. Namun, dalam beberapa kasus, contohnya 

GEMALAPAS, banyak lansia yang masih aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan 

terus berkarya dalam masa tuanya. Kegiatan ini sengaja dibentuk di lingkungan tempat 

tinggal seperti RT/RW dengan alasan untuk mengurangi rasa bosan yang cenderung 

mengarah pada depresi jika secara terus menerus berada di rumah. Menurut koordinar 

kader lansia, kegiatan lansia banyak dibentuk sebagai sarana untuk mengolah daya fisik 

dan mentalnya. 

Di dalam program GEMALAPAS para lansia membaktikan diri pada gerakan 

sosial untuk memberikan penyuluhan kepada ibu ASI mengenai pentingnya ASI Eksklusif. 

Untuk itu dibutuhkan kader yang berkomitmen dan memiliki motivasi dalam melakukan 

kegiatan dalam program GEMALAPAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kader lansia yaitu ES, SH, SC, dan SK, ditemukan beberapa alasan yang mendasari kader 

lansia untuk bergabung di dalam program GEMALAPAS, di antaranya yaitu:  

 a. Ingin meningkatkan kesehatan balita di Sawojajar 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa capaian ASI Eksklusif di Kelurahan 

Sawojajar sebelum adanya program GEMALAPAS yaitu 27,0% pada bulan Mei 2017. Hal 

ini menjadi pertimbangan bagi Puskesmas Gribig untuk membentuk program 

GEMALAPAS sekaligus dalam rangka program inovasi untuk perlombaan Kelurahan 

Siaga Aktif se-Jawa Timur. Menurut Umi sejak diberitahu mengenai kondisi ibu ASI di 

Kelurahan Sawojajar, hati para kader lansia sudah tergerak untuk membantu apalagi ada 

kaitannya juga dengan rasa para kader lansia sebagai seorang ibu. Perkembangan zaman 

yang membuat para ibu harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga meskipun 

masih memberikan ASI secara tidak langsung juga menjadi dorongan bagi kader lansia 

untuk melakukan promosi ASI Eksklusif melalui program GEMALAPAS. Berikut kutipan 

wawancara yang menjelaskan mengenai hal tersebut: 

 “Alasan saya gabung di GEMALAPAS lebih kepada mendampingi ibu hamil dan 

menyusui. Kasihan sekarang banyak ibu yang bekerja sehingga tidak sempat 

datang ke penyuluhan maka disitu tugas kita untuk mendatangi mereka dan 

memberitahu sekaligus menanyakan tentang pemberian ASI Eksklusif itu mbak. 

Sebenarnya di Sawojajar sendiri capaian ASI Eksklusifnya sudah cukup baik tapi 

tetap agar lebih baik lagi jadi kita beri pendampingan kepada ibu ASI. Hal ini kan 

juga nantinya berpengaruh pada kesehatan balita di Sawojajar supaya lebih baik 

lagi.” (komunikasi personal, SH, April 2018). 

Berdasarkan kutipan di atas, SH mengakui bahwa di masa kini terdapat 

kecenderungan ibu bekerja yang mengakibatkan para ibu tidak dapat menghadiri 

penyuluhan. Menurut SH, tugasnya memberikan pendampingan dan juga memberikan 

penyuluhan secara home visit kepada ibu ASI adalah cara yang tepat untuk mengingatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kembali kepada ibu ASI mengenai pentingnya ASI. Berdasarkan kutipan di atas, motivasi 

SH tidak semata-mata karena ingin meningkatkan angka capaian ASI Eksklusif di 

Kelurahan Sawojajar saja, tapi lebih kepada kesehatan bayi dan balita yang ada di 

Sawojajar. Diketahui sebelum adanya program GEMALAPAS, hanya terdapat kegiatan 

Posyandu Balita yang berfungsi pada pengecekan kondisi balita. Namun, sebelumnya tidak 

terdapat pendampingan pada ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan. Dari kutipan 

wawancara di atas, terlihat juga bahwa SH memiliki rasa kepedulian pada kesehatan balita 

di Kelurahan Sawojajar sehingga SH sebagai masyarakat sekitar mau ikut ambil bagian 

agar memastikan bahwa anjuran ASI Eksklusif benar-benar diikuti oleh ibu ASI selama 

masa 6 bulan pertama awal kelahiran. Selanjutnya juga ditemukan dalam hasil wawancara 

bahwa adanya dorongan untuk mempromosikan ASI Eksklusif karena adanya pengetahuan 

dari kader lansia mengenai pentingnya ASI Eksklusif. Berikut adalah kutipan wawancara 

yang menjelaskan hal tersebut : 

“Menurut saya ASI Eksklusif tuh bagus mbak, bagus sekali, karena dengan ASI 

Eksklusif anak bisa lebih sehat daripada tidak meminum susu ibunya dan tidak 

mudah terkena penyakit.” (komunikasi personal, ES, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa pandangan kader lansia 

mengenai ASI Ekslusif adalah sangat baik. Informan ES mengemukakan bahwa dengan 

pemberian ASI Eksklusif maka bayi tidak mudah terkena penyakit. Hal ini menunjukkan 

adanya keyakinan dari ES untuk memastikan bahwa seluruh ibu di Kelurahan Sawojajar 

tetap memberikan ASI Eksklusif. Adanya fakta bahwa banyak ibu menyusui yang bekerja 

menurut kader lansia tidak menjadi penghalang dalam memberikan ASI Eksklusif. Berikut 

adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Kalau saya ya lihatnya masih bisa diberi mba, sebelum ibunya bekerja itu diperas 

dulu susunya lalu dimasukkan ke plastik lalu ditaruh freezer, kalau ibunya sudah 

bekerja baru didiamkan dulu baru dihangatkan dengan tim dan air panas itu lho 

mbak biasanya anak saya gitu, lalu diletakkan di mangkok lalu dimasukkan lalu 

baru sampai sudah hangat-hangat kuku baru diberikan ke baby nya. Saya 

alhamdulillah dulu juga bisa menyusui sampai anak saya umur 2 tahun, ketiga-

tiganya.” (komunikasi personal, ES, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan ES mengemukakan bahwa bagi 

ibu bekerja masih terdapat kemungkinan untuk memberikan ASI Eksklusif. Di dalam 

kutipan wawancara di atas, ES juga menjelaskan mengenai cara yang dapat dilakukan bagi 

ibu bekerja untuk tetap memberikan ASI Eksklusif. Selain ES, informan lainnya yaitu SH 

juga mengemukakan bahwa terdapat kemungkinan bagi ibu ASI yang bekerja untuk tetap 

memberikan ASI Eksklusif, selain itu menurut informan SH memberi ASI Eksklusif juga 

baik mendukung perekonomian dari keluarga ibu ASI. Berikut adalah kutipan wawancara 

yang menjelaskan hal tersebut. 

“Ibu menyusui yang bekerja itu kan kalau mau menyusui susunya bisa dipompa 

dan diletakkan di freezer gitu jadi nanti kalau ditinggal kerja bisa diambil satu-

satu lalu dimasukkan ke air hangat untuk diminumkan ke babynya. Jadi pertama 

memang sangat efisien, lalu kedua memang untuk segi ekonomi sangat ngirit 

karena tidak usah membelikan susu formula atau kaleng gitu. Apalagi ASI sangat 

bagus untuk kesehatan hanya saja ibunya makannya harus dijaga harus betul-betul 

bergizi jadi air susunya yang keluar itu bagus.” (komunikasi personal, SH, April 

2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa menurut informan kader 

lansia, selain dapat dilakukan selagi bekerja, pemberian ASI Eksklusif juga dapat 

membantu perekonomian keluarga ibu ASI dibandingkan dengan harus membeli susu 

formula. Selain itu, informan SH mengemukakan bahwa ASI sangat baik bagi kebutuhan 

gizi bayi pada usianya. Menurut salah satu informan kader lansia yaitu SC juga 

menjelaskan bahwa pemberian ASI Eksklusif juga dapat memberikan kekuatan bagi bayi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehingga lebih sehat. Berikut adalah kutipan wawancara yang menjelaskan mengenai hal 

tersebut : 

“Kalau anak yang ASI itu walaupun asupan yang lain katakan bubur atau nasinya 

kurang  tapi ASInya kuat, dia sehat.” (komunikasi personal, SC, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa SC mengemukakan 

bayi yang diberikan ASI Eksklusif akan cenderung lebih sehat dan kuat dibandingkan 

dengan bayi yang hanya mendapatkan susu formula walaupun diberikan makanan 

tambahan. Selain itu, informan kader lansia SK juga menambahkan bahwa kebanyakan ibu 

ASI masa kini kurang peduli terhadap pentingnya ASI sehingga memberikan susu formula, 

alasan lainnya juga untuk tetap menjaga postur tubuh yang baik. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut : 

“Iya karena kan anak jaman sekarang itu banyak yang tidak peduli, bisa dibilang 

kurang lah mbak. Jadi lebih memilih susu formula, karena disamping kerja juga 

dia males untuk menyusui, lebih enak pakai formula. Mungkin alasannya satu 

karena anunya sakit dan kedua lebih praktis tinggal buatin. Kalau kerja kan pasti 

ibunya yang ngurus susu yang tinggal buatin. Lalu kita disini kan memberi 

pengertian kalau ASI itu bisa ditaruh freezer disimpan seperti itu jadi mereka 

mengerti juga dan meskipun bekerja ASI tetap itu diberikan. Jadi kita juga tinggal 

mantau aja juga enak kalau yang udah ngerti cuma kalau yang belum ngerti itu ya 

meskipun kita pantau itu ya sulit itu kendalanya tetap ga ngasih.” (komunikasi 

personal, SK, April 2018). 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas SK mengemukakan jika kini banyak sekali 

ibu ASI yang memiliki pandangan yang salah mengenai susu formula yang terlihat lebih 

praktis dibandingkan harus memberikan ASI. Dari kutipan wawancara di atas, kader lansia 

seolah mempertegas kembali perannya sebagai promotor ASI agar dapat memberikan 

pengertian sekaligus melakukan pemantauan yang memastikan bahwa ASI Eksklusif tetap 

diberikan kepada bayi yang berada pada usia 0-6 bulan. Peran dari kader lansia ini juga 

dipertegas dengan cara mereka menjelaskan bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bekerja untuk tetap memberikan ASI Eksklusif, dengan demikian para kader lansia telah 

memiliki pengetahuan yang cukup yang dapat disesuaikan dengan zamannya yaitu ibu 

menyusui yang bekerja. 

b. Beranggapan memiliki peran sebagai ibu bagi ibu muda di lingkungannya 

Informan kader lansia beranggapan bahwa mereka memiliki peran atau tanggung 

jawab sebagai ibu bagi ibu muda yang ada disekitarnya tidak hanya untuk anaknya sendiri. 

Menurut informan kader lansia SH, para ibu ASI yang dikunjungi sudah dianggap sebagai 

anak atau menantunya sendiri. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Kebanyakan ibu menyusui kan ibu muda ya dia mengganggap saya sudah sebagai 

orangtuanya sendiri, saya juga begitu saya anggap anak sendiri.” (komunikasi 

personal, SH, April 2018). 

 Berdasarkan kutipan di atas, SH mengemukakan bahwa ia telah menganggap ibu 

ASI sebagai anaknya sendiri sama halnya dengan ibu ASI yang menurut SH sudah 

menganggap SH sebagai ibunya sendiri. Hal ini memberikan gambaran bahwa dorongan 

yang muncul pada kader lansia yang bergabung dalam program GEMALAPAS adalah 

karena para kader lansia menganggap para ibu ASI sebagai anak atau menantu mereka 

sendiri dan serupa pada pengalaman pribadi mereka di rumah saat mengurus menantu 

ataupun anaknya. Kedekatan antara ibu dan anak juga dialami oleh informan kader lansia 

SK yang mengemukakan bahwa ada perasaan timbul yaitu kasih sayang yang memperkuat 

hubungan kedekatan tersebut. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Ya karena itu deket ya mbak, karena ketemu ya jadi akrab, saya juga sayang gitu. 

Makanya kasih pendampingan supaya anaknya itu sehat ibu harus memberikan 

ASI. Sudah nyaman juga ya mbak kalau ngomong santai.” (komunikasi personal, 

SK, April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlihat terdapat kata ‘sayang’ yang 

semakin mencerminkan hubungan antara ibu ASI dengan kader lansia. Informan SK 

mengemukakan bahwa ada rasa afeksi yang tumbuh ketika melihat ibu ASI seperti anaknya 

sendiri sehingga mendorong kemauan SK lebih lagi untuk terjun menjadi promotor ASI di 

dalam program GEMALAPAS. Selain itu, SK juga mengatakan bahwa ada panggilan 

dalam diri untuk mengikuti program GEMALAPAS selain kecintaannya pada 

bersosialisasi. Berikut adalah kutipan wawancara yang menjelaskan hal tersebut: 

“Karena senang bersosialisasi ya saya senang aja ngobrol gitu. Mungkin juga 

panggilan ya mbak jadi ya saya mau gitu untuk sediakan waktu lebih untuk 

kunjungan-kunjungan sekalian menanyakan kondisi bayi apakah masih ASI atau 

tidak karena itu kan penting ya agar bayinya sehat.” (komunikasi personal, SK, 

April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan nalurinya sebagai seorang 

ibu, SK juga merasa terpanggil untuk mengikuti program GEMALAPAS sehingga 

bersedia meluangkan waktu untuk melakukan kunjungan dan memastikan pemberian ASI 

Eksklusif. 

c. Memiliki pengalaman sebagai seorang ibu 

Selain kepedulian terhadap kesehatan balita di Kelurahan Sawojajar khususnya usia 

0-6 bulan yang masih berada pada usia yang wajib diberikan ASI Eksklusif dan perannya 

sebagai ibu bagi para ibu muda di lingkungannya, para kader lansia juga memiliki alasan 

lain untuk bergabung sebagai anggota kader GEMALAPAS, salah satunya yaitu karena 

melihat pada pengalamannya sebagai seorang ibu yang pernah mengurus anak atau 

menantunya yang sudah memiliki cucu. Dengan pengalaman yang dimilikinya ini, para 

informan kader lansia ingin membaktikan diri pada lingkungannya melalui program 

GEMALAPAS. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Alasannya ingin mendampingi ibu-ibu muda yang sedang hamil sampai 

melahirkan hingga menyusui, karena kan itu juga kebetulan terjadi pada keluarga 

saya, anak saya 3, mantu saya 1, jadi saya pantau ya mulai hamil baik menyusui 

maupun setelah melahirkan jadi saya juga istilahnya ingin untuk membantu 

lingkungan saya yang juga berdekatan” (komunikasi personal, ES, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan ES mengemukakan bahwa 

kejadian serupa yang juga terjadi pada keluarganya mendorongnya untuk terjun dalam 

program GEMALAPAS. Menurutnya, hal serupa juga dilakukan dalam program 

GEMALAPAS agar dapat membantu lingkungan di sekitarnya. Selaras dengan pernyataan 

ES yaitu berdasarkan pada pengalamannya selama menjadi ibu dan juga mengurus 

menantu atau anaknya yang memiliki bayi, informan kader lansia SC juga menjelaskan 

bahwa ia merasa memiliki kedekatan dengan para ibu ASI di lingkungannya karena 

berkaca pada pengalamanya sebagai seorang ibu dan memiliki tenggang rasa pada 

lingkungan sekitarnya. Berikut adalah kutipan wawancara yang menjelaskan hal tersebut: 

“Artinya kita itu lansia kan juga punya anak yang masih pasangan usia subur yang 

juga menyusui, anak saya ya juga mbak, atau tetangga saya kiri kanan yang baru 

melahirkan itu ya kita anggep juga sama kayak anak kita, jadi kita ingin 

mengingatkan agar beliaunya itu tetap menjaga kesehatan baik ibu yang menyusui 

maupun balitanya.” (komunikasi personal, SC, April 2018). 

Dari kutipan wawancara di atas dijelaskan bahwa pengalaman dari SC sebagai seorang ibu 

menumbuhkan rasa kepeduliannya kepada para ibu muda yang juga sedang menyusui di 

lingkungan rumah SC. Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa SC sudah 

menganggap para ibu muda di lingkungannya yang ia damping sebagai anaknya sendiri 

dan ia ingin yang terbaik bagi ibu ASI dan balitanya. 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat 3 

alasan yang dimiliki oleh keempat informan kader lansia yaitu ES, SH, SC, dan SK dalam 

mengikuti program GEMALAPAS pada tahun 2017. Pertama, adanya kepedulian untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meningkatkan kesehatan balita di Kelurahan Sawojajar melihat bahwa faktanya kini banyak 

ibu menyusui yang bekerja di Kelurahan Sawojajar sehingga tidak memberikan ASI 

Eksklusif dengan alasan tidak praktis dan dapat mengubah bentuk badan. Kedua, di sisi lain, 

adanya perasaan  sepenanggungan sebagai seorang ibu yang juga pernah mengurus anak 

dan memiliki menantu yang memiliki pengalaman yang sama. Adapun terdapat dua temuan 

kunci yang tertuang pada tabel berikut: 

Tabel4.1.Alasan Kader Lanjut Usia Bergabung dalam Program GEMALAPAS 

No. Temuan Kunci Deskripsi 

1. Meningkatkan 

kesehatan balita di 

Kelurahan Sawojajar 

Seluruh informan kader lansia dalam 

penelitian ini setuju bila ASI Eksklusif 

adalah gizi yang baik bagi bayi untuk itu 

pemberiannya wajib bagi bayi agar lebih 

sehat. 

2. Beranggapan 

memiliki peran 

sebagai ibu bagi ibu 

muda di 

lingkungannya 

Tiga dari empat kader lansia menjelaskan 

bahwa alasan mendaftar sebagai kader 

promotor ASI adalah karena ia 

menganggap ibu-ibu muda di 

lingkungannya atau ibu ASI sebagai 

anaknya sendiri sehingga perlu ditolong 

atau diberikan motivasi mengenai 

pemberian ASI Eksklusif. 

3. Memiliki pengalaman 

sebagai seorang ibu 

Seluruh informan kader lansia berpendapat 

bahwa dirinya telah memiliki pengalaman 

sebagai seorang ibu atau mertua sehingga 

dapat memberikan arahan mengenai ASI 

Eksklusif kepada ibu ASI. 

 

4.3.2. Teknik Verbal Kader Lanjut Usia dalam Promosi Kesehatan ASI Eksklusif 

Tantangan utama dalam komunikasi dan promosi kesehatan adalah bagaimana cara 

merangkul klien atau lawan bicara untuk mengikuti sebuah anjuran tertentu (Liansyah & 

Kurniawan, 2015). USAID (2010) menjelaskan bahwa dalam menyampaiakan komunikasi 

interpersonal, didukung oleh 2 teknik yaitu verbal dan nonverbal. Kemampuan untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengekspresikan ide atau perasaan melalui kata-kata baik lisan maupun tertulis disebut 

dengan teknik verbal (Potter&Perry,2005). Kemampuan verbal ini dapat menggambarkan 

objek, memberikan kesimpulan, mengungkapkan maksud yang tersembunyi, 

memperlihatkan minat seseorang dalam komunikasi, dan mengekspresikan kecemasan. 

Bahasa akan menjadi lebih efektif jika setiap orang berkomunikasi memahami pesan yang 

disampaikan dengan jelas (Potter&Perry, 2005).  

Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan informan kader lansia dan ibu ASI 

ditemukan beberapa teknik verbal yang ditinjau dari isi pesan dan  kata-kata atau bahasa 

yang digunakan oleh kader lansia dalam promosi ASI Eksklusif. Beberapa temuan yang 

muncul dan dikategorikan sebagai teknik verbal kader lansia dalam promosi ASI Eksklusif 

antara lain: 

1. Kemampuan sebagai pendengar yang baik 

Di dalam hasil wawancara diperoleh temuan bahwa kader lansia dan ibu ASI 

memiliki kecenderungan sebagai pendengar baik. Kemampuan pendengar yang baik 

digambarkan dari bagaimana seseorang memiliki kesabaran atau ketulusan untuk 

mendengar. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa kader lansia 

memiliki kemampuan untuk aktif mendengarkan keluh kesah ibu ASI. Hal ini terlihat 

dari topik pembicaraan antara kader lansia dan ibu ASI yang beragam.  

Menurut informan ibu ASI, pada saat dikunjungi, ia tidak hanya bercerita 

mengenai masalah ASI dan bayi, namun ia juga bercerita mengenai masalah dirinya, 

anak, rumah tangga, dll. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "Ngobrolin masalah balita, ngobrolin masalah kaki, masalah kita sama anak juga. 

Masalah kaki tuh kadang kaki saya suka pegel sakit kadang saya juga bisa curhat 

sekalian ke kader lansia."(komunikasi personal, NS, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat terlihat bahwa variasi obrolan 

dari ibu ASI dan kader lansia bisa sangat beragam dan tidak terbatas pada pemberian 

ASI Eksklusif saja. Kemauan ibu ASI untuk bercerita mengenai masalah-masalah 

lainnya juga menggambarkan rasa nyaman ibu ASI dengan kader lansia. Informan ibu 

ASI lainnya, YY juga menyatakan bahwa memiliki keberagaman topik pembicaraan 

dengan ibu ASI. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Ngobrolin masalah rumah tangga, ASI, masalah anak, macem-macem sih 

mbak.”(YY, komunikasi personal, April 2018). 

Selain itu, menurut  Martoredjo (2014), seorang pendengar yang baik juga ditandai 

dengan kemampuan memberikan feedback berdasarkan pada rujukan wawasan, 

pengalaman, atau pengetahuannya.  Salah satu informan ibu ASI menjelaskan bahwa 

kader lansia dapat memberikan solusi saat ibu ASI bercerita mengenai keluh kesahnya. 

Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

 "Biasanya kalau saya ada masalah mengenai saya dan balita, saya cerita ke kader 

lalu diberikan saran." (komunikasi personal, NS, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa kader lansia 

memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atau saran setelah ibu ASI bercerita 

mengenai keluh kesahnya dalam hal ini aktif memberikan feedback dan tanggapan bagi 

ibu ASI. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan pengetahuan kader lansia akan 

topik masalah yang diajukan oleh ibu ASI. Selain itu, ciri lain dari pendengar yang aktif 

adalah mendengarkan tanpa menilai namun kritis (Martoredjo, 2014). Hal tersebut 

dapat ditemukan dalam kutipan wawancara berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ya enak ngomong sama kader soalnya orangnya juga terbuka sih blak-blakan mbak 

jadi kita mau cerita apa aja ya jadi gak sungkan." (komunikasi personal, DH, April 

2018). 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh temuan bahwa ibu ASI 

memiliki rasa nyaman dan ketertarikan untuk berbicara dengan kader lansia 

dikarenakan sifat kader lansia yang juga terbuka atau disebut blak-blakan, sifat 

terbuka ini menandakan sifat kader lansia yang apa adanya, cenderung kritis dalam 

menanggapi masalah yang dialami oleh ibu ASI tanpa menilai akan hal-hal lain seperti 

ketidaksopanan, dll. 

2. Mengulang kunci pesan 

Di dalam temuan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa di saat kunjungan, 

kader lansia memiliki kecenderungan untuk mengingatkan secara berulang mengenai 

pesan tertentu. Informan ibu ASI menjelaskan bahwa setiap kunjungan kader lansia 

memiliki inisiatif untuk mengingatkan ibu ASI akan berbagai hal terkait ASI, misalnya 

rutin memberikan ASI, memompa ASI, membersihkan area puting, dan pergi ke Posyandu 

untuk pengecekan. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

"Kalau dateng ingetin untuk kasih ASI terus karena ASI nanti buat supaya 

bayinya ga mudah sakit." (komunikasi personal, SL, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat terlihat bahwa kader lansia 

mengulang kunci pesan setiap kunjungan yaitu memberikan ASI Eksklusif agar bayi 

tidak mudah sakit. Kader lansia berpendapat bahwa ia harus rutin mengingatkan ibu 

ASI memberikan ASI Eksklusif demi kesehatan bayi agar tidak mudah terkena 

penyakit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Setiap kunjungan pasti kita ingatkan bagaimana apakah ASI masih diberi 

apa tidak. Karena kan ASI ini penting ya mbak supaya bayinya juga ga mudah 

sakit." (komunikasi personal, SK, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kader lansia rajin 

mengingatkan ibu ASI untuk memberikan ASI Eksklusif karena baik bagi kesehatan 

bayinya. Di Kelurahan Sawojajar juga terdapat agenda tetap setiap bulan untuk 

pemeriksaan bayi dan balita di Posyandu. Berkaitan dengan agenda ini, kader lansia juga 

mengingatkan ibu ASI untuk hadir di Posyandu dan membawa bayinya untuk diperiksa. 

Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

"Alhamdulillah sih mbak alhamdulillah kalau saya rutin, soalnya mau tau 

perkembangan bayi. Selain itu juga selalu rajin diingatkan oleh kader, orangnya 

juga selalu kalau mau berangkat bawa tas sambil mengajak “Posyandu, Posyandu!” 

teriak-teriak kok biasanya mbak.” (komunikasi personal, SL, April 2018). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat terlihat bahwa kader lansia memiliki inisiatif untuk 

mengajak ibu ASI menghadiri pemeriksaan di Posyandu. Pesan ini dilakukan berulang 

setiap adanya pemeriksaan di Posyandu atau pada saat kunjungan. 

3. Memperbaiki mispersepsi ibu ASI 

Mispersepsi di dalam kesehatan sering terjadi dikarenakan kesalahan sudut pandang 

mengenai suatu hal. Berdasarkan temuan wawancara kader lansia mengungkapkan bahwa 

mayoritas ibu ASI yang tidak memberikan ASI Eksklusif di Kelurahan Sawojajar 

dikarenakan oleh sudut pandangnya yang salah mengenai ASI Eksklusif, seperti akan 

berpengaruh pada perubahan bentuk badan, tidak praktis, dan tidak dapat diberikan karena 

bekerja. Untuk itu disini peran kader lansia penting untuk memperbaiki mispersepsi 

tersebut dari ibu ASI mengenai ASI Eksklusif. Berikut adalah hasil wawancara mengenai 

hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Makanya mereka takut menyusui takut gemuk, makanya kalau tidak kita dampingi 

itu males untuk menyusui karena takut perubahan dari payudaranya karena takut 

seperti itu, gemuk mbak.” (komunikasi personal, ES, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa informan ES menceritakan 

ketakutan atau kendala personal yang dikeluhkan oleh ibu ASI. Masalah yang disebutkan 

merupakan masalah personal yang berkaitan dengan postur badan dan dirinya sendiri. 

Adapun dalam menanggapi asumsi tersebut kader lansia menceritakan pengalaman dirinya 

akan mispersepsi itu. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

Sebagai contoh yang saya dampingi, bayinya usia 7 bulan sudah kurang ASInya. 

nggak keluar ASI, karena dia takut gemuk, “Aku takut lemu, bu”. Jadi mengurangi 

makan sehingga ASInya berkurang dan akhirnya ga keluar jadi susu formula. 

Biasanya saya bilang kalau orang dulu ya waktu saya itu suka makan nasi, sayuran 

itu pasti banyak sehingga dengan mengkonsumsi 4 sehat itu ASInya cukup dan 

badannya tetap gapapa itu kan cuma sugesti.” (komunikasi personal, SC, April, 

2018). 

Selain memperbaiki mispersepsi ibu ASI di Kelurahan Sawojajar yang khawatir 

akan adanya perubahan bentuk badan yang ideal, mispersepsi lainnya ditemukan mengenai 

susu formula yang dianggap oleh ibu muda kini lebih praktis. Hal ini dijelaskan oleh kader 

lansia mengenai pentingnya ASI dan bagaimana ASI jauh lebih hemat dan ekonomis. 

Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

"Dikasitau kalau pertama ASI itu hemat. Kedua biar anaknya lebih kebal karena juga 

pengalaman kakaknya saya kasih ASI terus sampe usia 2 tahun, alhamdulillah daya 

tahan tubuhnya kebal." (komunikasi personal, SL, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa kader lansia 

memberikan penjelasan mengenai ASI yang lebih murah dari susu formula dan memiliki 

benefit lebih banyak dari susu formula. Hal ini menggambarkan bahwa kader lansia 

meluruskan pandangan ibu ASI mengenai manfaat ASI. Banyaknya ibu ASI yang bekerja 

di Sawojajar juga menjadi salah satu alasan ibu ASI tidak memberikan ASI Eksklusif, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk itu kader lansia di dalam kunjungan GEMALAPAS memberitahu dan meluruskan 

persepsi ini dengan memberikan informasi mengenai ASI yang dapat dipompa dan 

disimpan di kulkas. Berikut kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

"Kalau ngasitau tentang bagus ASInya diperah terus nanti dikasitau harus dipanasi 

pakai botol kasitau, tapi kalau sampai pada cara memerah bagaimana ngga sih mbak 

soalnya agak sungkan juga sih ya mbak. Tapi dikasitau sih mbak kalau memang 

bekerja masih bisa untuk disimpen di freezer" (komunikasi personal, DH, April 

2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat terlihat bahwa kader lansia memiliki 

kemampuan untuk meluruskan pandangan ibu yang bekerja untuk tetap memberikan ASI 

Eksklusif. Cara ini dilakukan dengan memberikan alternatif atau cara menyusui meskipun 

bekerja yaitu memompa ASI ke dalam botol dan lalu disimpan ke dalam freezer. Selain 

itu, kader lansia juga memberikan informasi bahwa jika menyusui tidak perlu KB lagi yang 

merupakan hal baru bagi ibu ASI. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal 

tersebut: 

“Beliau langsung menerangkan apa sih manfaat ASI itu, kalau penting gitu mbak, 

buat anak’e buat ibu’e, nek saya jadi ngerti kalau menyusui yo, ga perlu KB dulu, 

nek menyusui kan sekalian KB karena menjarangkan kehamilan juga.”(komunikasi 

personal, SL, April 2018). 

Dari kutipan wawancara tersebut di atas dapat terlihat bahwa ibu ASI sebelumnya 

belum mengetahui jika selama menyusui tidak perlu untuk mengambil KB lagi melainkan 

menyusui adalah KB yang alami. 

4. Memberikan pertanyaan dan memotivasi ibu ASI untuk bertanya  

Selain memberikan pengarahan, hasil wawancara dari informan menemukan temuan 

lain bahwa kader lansia pada awalnya menunggu adanya penyampaian masalah dari para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ibu ASI. Para kader lansia bersifat terbuka pada pertanyaan-pertanyaan seputar ASI dan 

kesehatan ibu dan bayi. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai masalah tersebut:  

“Biasanya tanya langsung gimana keadaan ibunya, keadaan bayinya, sehat 

apakah ASInya lancar kayak gitu.” (komunikasi personal, YY, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka dijelaskan bahwa dalam melakukan 

kunjungan ibu ASI dan kader lansia membicarakan mengenai masalah apa yang dialami 

oleh ibu ASI selama hamil. Hal ini menjadi biasa jika kader lansia mempertanyakan 

mengenai keluhan yang dialami oleh ibu ASI. Berikut adalah hasil wawancara yang 

menjelaskan mengenai masalah tersebut: 

“Selama saya hamil, saya sering ditanyakan apakah saya mengerti dan mengenal 

ASI Eksklusif. Lalu setelah saya melahirkan juga secara rutin ditanyakan 

bagaimana perkembangan pemberian ASI saya apakah masih diberi atau tidak. 

Lalu biasanya kalau saya ada masalah mengenai saya dan balita juga cerita ke 

kader lalu diberikan saran.” (komunikasi personal, DH, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas informan ibu ASI DH menjelaskan bahwa 

semasa ia hamil hingga memiliki anak kader lansia yang melakukan kunjungan biasanya 

bertanya terlebih dahulu mengenai kendala yang ia alami ataupun konsistensinya dalam 

memberikan ASI Eksklusif. Selain itu berdasarkan hasil wawancara ibu ASI juga merasa 

divalidasi atau ditanyakan kembali mengenai anjuran yang diberikan apakah sudah 

dijalankan atau belum. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Biasanya mbak Maynya dating lagi gitu nanya apakah sudah dijalankan gitu. Ya 

kadang kesini nanya gimana anu kemarin yang aku ngomong itu misalnya dipakai 

atau nggak, ya sudah bu.”(komunikasi personal, YY, April 2018) 

Berdasarkan kutipan wawancara mengenai hal tersebut, ibu ASI  menjelaskan 

bahwa kader lansia melakukan validasi kembali atas saran yang ia berikan. 

5. Memberikan informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selain itu, menurut informan ibu ASI di dalam penelitian ini, kader lansia juga 

memberikan banyak informasi berupa anjuran dan solusi untuk kendala atau masalah yang 

dikeluhkan padanya. Anjuran ini kerap diberikan berdasarkan pengalaman pribadi dari 

komunikator yaitu kader lansia. Anjuran ini juga tidak bersifat medis namun lebih pada 

hal-hal praktis yang tradisional. Berikut adalah kutipan wawancara yang berkaitan dengan 

hal tersebut: 

“Biasanya dinasihati harus istirahat yang cukup biar ASInya lancar dan juga 

makan buah-buahan sayur supaya bayinya sehat.” (komunikasi personal, NS, 

April 2018) 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bahwa kader lansia 

memberikan respon pada ibu ASI saat ibu ASI menyampaikan keluhan. Respon ini 

diberikan dalam rangka menjawab keluh kesah dari ibu ASI yang menjadi masalahnya 

selama ini. Hal ini menandakan bahwa di dalam melakukan promosi ASI Eksklusif, para 

kader lansia tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi terkait kelancaran 

pemberian ASI Eksklusif. Hal tersebut terlihat dari wawancara berikut ini: 

“Biasanya juga ngingetin “Ojok lali sayurnya”, katanya yang penting kan 

sayurnya karena seratnya banyak tho mbak.” (komunikasi personal, SL, April 

2018). 

  Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa para kader lansia memiliki 

kecenderungan untuk memberikan saran atau anjuran dan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi oleh ibu ASI. Isi saran dan anjuran tidak terlepas dari hal-hal umum yang 

dianjurkan kepada orang di sekitarnya. Para kader lansia juga menggunakan pengalaman 

pribadinya dalam memberikan informasi. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal 

tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Kalau orang dulu ya biasanya waktu saya itu suka makan nasi, sayuran itu pasti 

banyak sehingga dengan mengkonsumsi 4 sehat itu ASInya cukup. Tapi ada juga 

yang 7 bulan nggak keluar ASI, karena dia takut gemuk, “Aku takut lemu, bu”. Jadi 

mengurangi makan sehingga ASInya berkurang dan akhirnya ga keluar jadi susu 

formula."(komunikasi personal, SH, April 2018). 

  Kader lansia SH dalam kutipan wawancara di atas juga mengemukakan manfaat 

dari ASI mengapa penting sekali untuk diberikan ASI sehingga memberi penjelasan bagi 

sang ibu ASI. Dari kutipan wawancara di atas juga terlihat kata-kata "kalau saya dulu" yang 

menandakan bahwa kader lansia membandingkan dengan dirinya di masa lalu yang berarti 

ia menggunakan pengalaman pribadinya dalam menyampaikan isi pesan. Selain itu, kader 

lansia yang memiliki usia lebih tua kerap memberikan informasi atau solusi alternatif 

mengenai kendala yang dikeluhkan oleh ibu ASI. Berikut adalah kutipan wawancara 

mengenai hal tersebut: 

“Biasanya kan orang Jawa itu kalau sakit kan dikasih brambang bawang kalau kata 

kader. Brambang bawang alami dengan minyak telon diremet ke tubuh atau kening, 

kalau ngga dikasih asap dari uap air panas lalu dikasih minyak tawon kalau babynya 

pilek.”(komunikasi personal, SL, April 2018). 

Kutipan wawancara tersebut di atas menggambarkan bahwa kader lansia kerap 

memberikan informasi yang berkaitan dengan pengobatan alternatif bagi bayi dan berdasar 

pada pengalamannya sebagai seorang ibu. Informan lainnya, DH, juga menyatakan bahwa 

kader lansia sering memberikan informasi alternatif di saat ia menceritakan kendalanya 

kepada kader lansia. Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan informan DH: 

“Biasanya kalau panas kan kunir, ada juga madu seperti itu terus kencur gitu mbak 

dikasih sarannya. Dikasih itu dulu nanti kalau lebih 3 hari baru ke dokter. Biasanya 

selalu saya lakukan yang tradisional dulu sih mbak.” (komunikasi personal, DH, 

April, 2018). 

Berdasar informasi di atas, informan ibu ASI menjelaskan kemampuan kader lansia 

dalam memberikan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Memberikan pujian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu ASI, salah satu ibu ASI 

mengakui bahwa kader lansia secara langsung memberikan pujian kepadanya jika telah 

mengikuti saran yang diberikan. Pujian ini diberikan pada kunjungan berikutnya setelah 

kader lansia memvalidasi perilaku ibu ASI yang sudah mengikuti anjuran yang diberikan. 

Hal tersebut dijelaskan pada kutipan wawancara berikut ini: 

"Iya mbak, ibu juga sering muji kalau saya sudah menjalankan anjuran yang 

diberikan. Biasanya dia bilang "yo iku pinter nduk". Saya akhirnya jadi semangat 

juga kasih ASI". (komunikasi personal, DH, 2018). 

Dari kutipan wawancara di atas terlihat bahwa pujian kerap dilakukan oleh kader 

lansia dalam rangka mengapresiasi ibu ASI. Apresiasi ini diterima oleh ibu ASI sebagai 

motivasi untuk terus melakukan anjuran yang diberikan oleh kader lansia. Kader lansia 

cenderung memberikan pujian kepada ibu ASI karena usahanya telah menjalankan saran 

yang diberikan. Sebagai contoh pada pertemuan pertama misalnya ibu ASI mengeluhkan 

bahwa ASInya susah keluar, lalu kader lansia memberikan saran untuk mengkonsumsi 

buah-buahan dan sayur-sayuran tertentu agar ASI keluar, pada pertemuan selanjutnya atau 

yang kedua ibu ASI memberitahu bahwa ASInya kini keluar karena telah menjalankan 

saran dari kader lansia dan akhirnya kader lansia memberikan apresiasi melalui pujian. 

Berikut adalah contoh kutipan wawancara dengan ibu ASI mengenai hal tersebut: 

"Iya mbak senenglah kalo dipuji, misalnya "lho iku pinter nduk bagus itu", 

senengnya jadi double." (komunikasi personal, DH, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat terlihat bahwa ibu ASI sangat 

menyukai pujian yang dilontarkan oleh kader lansia. Ibu ASI DH menganggap bahwa 

kesenangan tersebut tidak hanya dibagikan berdua dengan anaknya namun juga pada orang 

yang mendampinginya yaitu kader lansia, hal ini menurutnya juga sebagai pengakuan atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



usaha yang dilakukan. Ibu ASI lainnya tidak menyebutkan secara langsung adanya pujian 

yang diberikan oleh kader lansia. 

7.Menggunakan bahasa daerah  

Bahasa merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai pendukung dalam 

komunikasi interpersonal khususnya di dalam promosi kesehatan. Baiknya bahasa dipilih 

yang mudah dimengerti oleh informan yang diajak melakukan komunikasi sehingga pesan 

dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan temuan hasil wawancara, menemukan 

bahwa kader lansia menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa selama berkomunikasi 

dengan informan ibu ASI yang menyebabkan adanya kesamaan atau ketertarikan antara 

ibu ASI dengan kader lansia. Hal ini juga terkait dengan mayoritas latar belakang penduduk 

yang merupakan orang keturunan Jawa. Kedelapan informan yaitu informan ibu ASI dan 

kader lansia menyetujui bahwa setiap kali kunjungan bahasa yang digunakan oleh kader 

lansia adalah bahasa Jawa atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat di 

lingkungan Kelurahan Sawojajar, menurut hasil temuan hal ini sengaja dilakukan oleh 

kader lansia agar proses komunikasi lebih akrab. Berikut adalah kutipan wawancara 

mengenai hal tersebut: 

“Pada umumnya menggunakan bahasa Jawa atau ngoko. Ngoko itu bahasa Jawa 

sehari-hari yang biasa kita pakai. Jadi kita lebih akrab, untuk mempererat kita gitu 

lho mbak, jadi dia ga bingung. Karena kalau pakai bahasa Indonesia ya mungkin 

dia ga lancar, bahasa Jawa yang halus juga ga ngerti, makanya kita pakai bahasa 

yang bisa sehari-hari saja jadi biar akrab.” (komunikasi personal, SH, April 

2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas terlihat bahwa pada umumnya 

bahasa yang digunakan informan SH dalam mempromosikan ASI Eksklusif adalah bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawa ringan yang biasa digunakan sehari-hari yaitu disebut bahasa ngoko. Informan SH 

mengemukakan bahwa hal tersebut sengaja dilakukan melihat juga latar belakang dari 

komunikan yaitu ibu ASI di lingkungan Sawojajar yang terbiasa menggunakan bahasa 

Jawa di kesehariannya. Sementara informan kader lansia lainnya yaitu ES mengemukakan 

bahwa ia sering menggunakan bahasa campuran namun lebih sering menggunakan bahasa 

Jawa. Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan ES mengenai hal tersebut: 

“Ya campuran mbak, ada bahasa Indonesia, bahasa medisnya, ya bahasa Jawa. 

Tapi kebanyakan bahasa Jawa mbak biar enak gitu lho komunikasinya campuran. 

Ya alhamdulillah ibu-ibu nurut gitu lho.” (komunikasi personal, ES, April 2018). 

 Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, ES mengemukakan bahwa dirinya 

juga sering menggunakan bahasa campuran antara lain bahasa Indonesia, bahasa medis, 

dan bahasa Jawa. Namun, menurut ES bahasa Jawa merupakan bahasa utama yang ia 

gunakan selama berkomunikasi dengan ibu ASI. Selaras dengan pendapat informan SH 

sebelumnya, ES mengakui bahwa penggunaan bahasa Jawa dilakukan untuk memudahkan 

komunikasi dengan ibu ASI. Pandangan ES selama ini komunikasi dengan ibu ASI menjadi 

mudah dan lancar. Hal ini juga dijelaskan oleh informan kader lansia lainnya yaitu SC 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Bahasa Indonesia umumnya, ya bahasa Jawa juga bisa yang penting beliaunya 

mudah untuk memahami dan biar nyaman.” (komunikasi personal, SC, April 

2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan kader lansia SC menyebutkan 

bahwa tidak ada batasan bahasa tertentu yang digunakan selama melakukan kunjungan, 

menurutnya selama ibu ASI dapat memahami maksud dari komunikasi, baik dengan bahasa 

Indonesia maupun bahasa Jawa, keduanya bisa dilakukan. Namun, menurut SC komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan bahasa Jawa juga dapat mempermudah ibu ASI dalam memahami dan merasa 

nyaman dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya informan kader lansia lainnya juga 

menyebutkan contoh dari komunikasi dengan bahasa Jawa yang biasanya dilakukan 

dengan ibu ASI. Berikut adalah hasil kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Biasa bahasa yang digunakan bahasa Jawa, bahasa sehari-hari supaya menjalin 

keakraban juga sih mbak. Misal saya dateng terus langsung bilang “ndukk, piye 

anakmu sehat?” “ASImu lancar?”. Seperti itu kan supaya dia juga merasa akrab, 

gak canggung, karena saya juga sudah anggap seperti anak sendiri.” (komunikasi 

personal, SK, April 2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat terlihat bagaimana SK mengemukakan 

bahwa bahasa Jawa yang digunakan dalam percakapan dengan ibu ASI adalah bahasa yang 

sangat santai dan bersifat informal. Pertanyaan yang dilanturkan oleh SK dalam bahasa 

Jawa juga bersifat ringan dan cenderung santai yang menurut informan SK dapat 

mengurangi kecanggungan dalam berkomunikasi. Selain itu, menurut informan ibu ASI 

yaitu NS, bahasa Jawa yang digunakan membuat suasana komunikasi lebih santai. 

“Bahasa yang digunakan Jawa jadi santai sekali ya mbak.” (komunikasi personal, 

NS, April 2018). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, NS mengemukakan bahwa bahasa Jawa 

yang digunakan membuat komunikasi menjadi lebih santai. Latar belakang NS yang 

merupakan orang keturunan asli Jawa membuatnya sangat lafal dalam berkomunikasi 

dengan bahasa Jawa sehingga penggunaan bahasa Jawa dalam mengkomunikasikan 

mengenai masalah kesehatan sangat membuat suasana keakraban di antara kedua 

komunikator dan komunikan. Pertanyaan dalam bentuk bahasa Jawa ini juga kerap 

diguanakan oleh kader lansia untuk menanyakan hal-hal yang bersifat cenderung tertutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehingga ibu ASI lebih nyaman untuk menceritakan mengenai kondisinya. Berikut adalah 

kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Iya kalau datang ya ibu juga suka menanyakan, misalnya masalah tentang puting 

itu juga dulu awalnya bu Sumi menanyakan, “anu dicokot a?”, saya jawab “iya”, 

“lecet a?”, saya jawab “ya lecet bu”. (komunikasi personal, DH, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan DH di atas, dijelaskan bahwa ibu 

Sumi selaku kader lansia yang mendampinginya sering bertanya mengenai hal-hal vulgar 

atau intim yang menurut ibu ASI ini malu ia tanyakan terlebih dahulu. Gaya bicara dan 

bahasa yang digunakan oleh kader lansia ini membuat komunikasi lebih blak-blakan 

sehingga informan DH selaku ibu ASI juga mau menceritakan mengenai masalahnya. Hal 

ini secara tidak langsung merupakan selipan atau gertakan yang memancing ibu ASI DH 

untuk bercerita. Jika bu Sumi selaku kader tidak berbicara secara blak-blakan dan 

menggunakan bahasa yang cenderung formal, maka kecil kemungkinan bagi informan DH 

untuk menceritakan mengenai masalahnya dan bayinya yang bersifat vulgar mengingat 

tempat dilakukannya kunjungan adalah di rumahnya yang terbuka atau di ruang tamu, 

bukan di sebuah ruangan yang personal. Kader lansia yang mendampingi informan DH 

juga bukan merupakan anggota keluarga sehingga tidak dapat secara buka-bukaan diajak 

berkomunikasi. Menurut DH sendiri di dalam budaya Jawa ada yang dinamakan budaya 

unggah-ungguh yang digunakan untuk menghormati yang lebih tua. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut menurut informan DH: 

“Kalau cerita misal hal yang agak vulgar itu gabisa cerita jadi perlu perantara 

yang membahasakan malu mbak karena kan itu juga ya faktor budaya unggah 

ungguhnya orang Jawa.” (komunikasi personal, DH, April 2018). 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, informan DH menyebutkan bahwa 

budaya Jawa tetap meninggalkan budaya sungkan pada dirinya pada orang yang lebih tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yaitu disebut dengan budaya unggah-ungguh. Artinya untuk membicarakan sesuatu yang 

bersifat personal atau vulgar, menurut DH diperlukan adanya permisi atau ijin melainkan 

tidak berbicara secara langsung atau juga diperlukan perantara. Informan DH 

mengemukakan merasa sungkan dengan kader lansia jika langsung cerita mengenai hal 

yang cenderung vulgar. Adapun menurut DH sendiri, bahasa Jawa dan humor yang 

digunakan oleh kader lansia yang membuat suasana lebih santai dan terbuka sehingga juga 

menimalisir rasa sungkan dari DH untuk menceritakan mengenai masalahnya dan bayinya. 

8. Menyelipkan humor 

Dua di antara empat informan ibu ASI yaitu informan NS dan DH menyebutkan 

bahwa proses komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia kerap diselipi 

dengan humor. DH dan NS menyebutkan dengan diselipkannya humor-humor ini mereka 

merasa lebih dekat dengan kader lansia dan bisa terbuka dalam melakukan sharing 

mengenai ASI. Menurut NS juga pembicaraan menjadi tidak membosankan sebaliknya 

terjalin keakraban di antara NS dan kader lansia: 

“Ya kalau ngomong apa-apa itu blak-blakan jadi kalau kita mau cerita ya jadi ga 

sungkan. Sering guyon juga orangnya. Gak bosennya itu ya karena sering guyon, 

seneng guyub orangnya.” (komunikasi personal, NS, April 2018). 

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, informan ibu ASI, NS mengemukakan bahwa 

dirinya mengaku tidak bosan mendapat kunjungan dari kader lansia karena para kader 

sering sekali memberikan humor-humor yang menurutnya membuat dirinya bisa lebih 

terbuka. NS juga mengemukakan bahwa di dalam kunjungan, kader lansia cenderung 

berbicara blak-blakan, artinya berbicara apa adanya tanpa dikurangi dan ditambahi, hal ini 

juga yang membuat NS merasa lebih nyaman dan terbuka dengan kader lansia. Disebutkan 

juga di dalam kutipan wawancara bahwa NS menyebutkan kader lansia senang ‘guyub’, di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam bahasa Jawa sendiri kata ‘guyub’ sering diartikan sebagai kebersamaan atau ramai-

ramai, artinya para kader lansia dinilai memiliki rasa kebersamaan yang tinggi untuk ikut 

serta dalam kegiatan lingkungan dan bersifat merangkul ibu ASI. Dari sini juga tidak 

terlihat pendapat NS mengenai adanya perbedaan jarak usia yang membuat kader lansia 

memposisikan dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu ASI. Berdasarkan penjelasan 

informan ibu ASI lainnya yaitu DH, menyetujui bahwa pendekatan yang dilakukan kader 

lansia kepada ibu ASI salah satunya adalah dengan cara menyelipkan humor di dalam 

komunikasi interpersonal yang dilakukan. Berikut adalah kutipan wawancara dengan 

informan DH mengenai hal tersebut: 

 “Menurut saya para kader lansia enak diajak ngomong atau konsultasi masalah 

saya dan bayi. Karena ibunya juga suka guyonan gitu mbak, terus saya ketawa 

emang suka guyon sih mbak jadi kalau kesini juga pasti seneng.” (komunikasi 

personal, DH, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas ditemukan bahwa informan DH 

menyebutkan bahwa hal yang ia sukai selama berkomunikasi dengan kader lansia adalah 

dengan diselipkannya humor-humor yang membuat suasana lebih menyenangkan. Hal ini 

juga informan DH hubungkan dengan kenyamanannya berkonsultasi masalah bayi dan 

juga kesehatan dirinya sendiri seperti kelancaran ASI. Humor yang diselipkan oleh kader 

lansiapun sangat beragam dan terlihat seperti percakapan antara anggota keluarga atau 

seseorang yang sudah memiliki kedekatan karena bersifat personal. Hal ini dijelaskan 

lebih lanjut oleh informan DH dalam kutipan wawancara berikut: 

“Guyonnya macem-macem sih mbak, kayak misalnya suka bilang wes ndang 

nambah iku anak e nanti dijaga uti e (ayo lekas tambah anak, nanti anaknya itu 

dijaga neneknya). Jadi abis itu kita ketawa, memang seru sih mbak pembawaannya 

asik dan santai.” (komunikasi personal, DH, April 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dari kutipan wawancara di atas informan DH mengemukakan candaan atau selipan 

humor seperti apa yang biasa diselipkan oleh kader lansia, di antaranya hal seperti 

menambah momongan lagi karena anak bisa diurus oleh ‘uti’nya, ‘uti’ di dalam bahasa 

Jawa artinya nenek, hal ini menjelaskan bahwa kader lansia tidak canggung lagi untuk 

masuk ke ranah pribadi ibu ASI dan mengetahui hal-hal personal mengenai ibu ASI seperti 

adanya uti di rumahnya yang bisa menjaga, dll. Humor tersebut secara tidak langsung juga 

mencerminkan adanya waktu luang yang dimiliki oleh kader lansia selama melakukan 

promosi kesehatan sehingga mengedepankan pada hubungan yang dibangun dengan ibu 

ASI. Informan DH di atas juga menyebutkan bahwa adanya humor tersebut membuat 

pembawaan dari kader lansia sebagai promotor ASI menjadi lebih santai. 

Berdasarkan hasil wawancara, maka ditemukan beberapa temuan kunci teknik verbal 

kader lanjut usia dalam promosi ASI Eksklusif yang dirangkum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 2. Temuan Kunci Teknik Verbal Kader Lanjut Usia dalam Promosi ASI Eksklusif 

No. Temuan Kunci Deskriptif 

1. Kemampuan sebagai 

pendengar yang baik 

Kemampuan sebagai pendengar 

yang baik dijelaskan oleh ibu ASI 

yang bercerita mengenai banyak 

topik masalah kepada kader lansia, 

seperti hal rumah tangga, anak, dan 

dirinya sendiri dan secara langsung 

mendapatkan feedback berupa 

saran dari kader lansia yang 

berdasar pada pengalaman 

pribadinya. 

2. Mengulang kunci pesan Informan ibu ASI menjelaskan 

bahwa kader lansia setiap 

kunjungan selalu mengingatkan 

atau mengulang kunci pesan 

mengenai pentingnya pemberian 

ASI Eksklusif secara rutin, 

memakan buah dan sayur, dan 

pergi ke Posyandu untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melakukan pemeriksaan pada bayi 

secara berkala. 

3. Memperbaiki mispersepsi 

ibu ASI 

Informan ibu ASI menjelaskan 

bahwa kader lansia di dalam 

kunjungan memberikan informasi 

yang meluruskan persepsi ibu ASI 

yang salah, misalnya perubahan 

bentuk badan, lebih praktis dengan 

susu formula, tidak bisa menyusui 

saat bekerja, maupun perlu 

menggunakan KB saat menyusui. 

Kader lansia memberikan 

pandangan baru berupa nasehat 

bahwa pemberian ASI Eksklusif 

sangat menguntungkan bagi kedua 

pihak yaitu ibu ASI dan bayi. 

4. Memberikan pertanyaan dan 

memotivasi ibu ASI untuk 

bertanya 

Kader lansia mengawali kunjungan 

dengan memberikan pertanyaan 

kepada ibu ASI mengenai masalah 

atau kendala yang dimilikinya 

terkait ASI dan bayi. Kader lansia 

kerap menggunakan bahasa Jawa 

untuk memancing ibu ASI agar 

tidak sungkan untuk bertanya. 

5. Memberikan informasi Kader lansia memberikan 

informasi mengenai alternatif 

pengobatan yang bersifat 

tradisional bagi ibu ASI. Selain itu, 

kader lansia membagikan 

pengalamannya mengenai 

perawatan area penting ASI. 

6. Memberikan pujian Salah satu informan ibu ASI 

menjelaskan bahwa kader lansia 

kerap memberikan pujian dan 

validasi atas usaha yang dilakukan 

oleh ibu ASI. Adanya pujian diakui 

ibu ASI menjadi motivasi dan 

semangat dalam melakukan 

anjuran yang diberikan. 

7. Menggunakan bahasa daerah Bahasa yang digunakan dalam 

berkomunikasi adalah bahasa Jawa 

‘Ngoko’ yang digunakan sehari-

hari oleh masyarakat Sawojajar 

yang kebanyakan berlatar belakang 

suku Jawa. Ibu ASI berpendapat 

bahwa penggunaan bahasa daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atau bahasa Jawa membuat suasana 

menjadi lebih akrab dan santai. 

Kader lansia juga dalam 

berkomunikasi memanggil ibu ASI 

dengan sebutan 'nduk' atau artinya 

anak dalam bahasa Jawa. 

 

8. Menyelipkan humor Informan ibu ASI mengemukakan 

bahwa kader lansia sering 

menyelipkan humor dalam 

kunjungan. Para kader lansia tidak 

ragu melontarkan humor pada 

kunjungan yang pertama kali 

sehingga membuat suasana lebih 

santai dan ibu ASI lebih nyaman 

dan mau terbuka mengenai 

permasalahannya. Humor 

dikatakan dengan bahasa Jawa 

yang membuat humor menjadi 

lebih dekat atau akrab dan mudah 

dimengerti. 

 

4.3.3. Teknik Nonverbal Kader Lanjut Usia dalam Promosi ASI Eksklusif 

  Selain teknik verbal, teknik nonverbal juga dinilai sebagai salah satu indikator bagi 

ketrampilan interpersonal dalam promosi kesehatan dan berpengaruh sebanyak 55% dalam 

keefektivan komunikasi (USAID, 2010). Menurut Notoatmodjo (2007), teknik nonverbal 

penting untuk menggambarkan pesan yang disampaikan dan mempertajam makna itu 

sendiri. Berdasarkan wawancara dengan 4 informan ibu ASI ditemukan bahwa terdapat 

keunikan dalam cara penyampaian pesan komunikasi kader lansia yang tergolong dalam 

teknik nonverbal yaitu ekspresi wajah dan sentuhan. 

 Pertama ditinjau dari ekspresi wajah, hal ini merupakan salah satu hal yang menjadi 

sorotan bagi komunikan yaitu ibu ASI dalam memperhatikan promotor ASI. Berdasarkan 

hasil wawancara, ekspresi wajah menjadi hal yang menjadi pedoman bagi komunikan atau 

ibu ASI dalam merespon pesan yang disampaikan oleh kader lansia. Menurutnya, ekspresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wajah dari kader lansia selaku promotor ASI sangat menentukan bagaimana arah dari 

komunikasi tersebut apakah bersifat terbuka atau sebaliknya. Berikut hasil wawancara 

dengan informan ASI mengenai hal tersebut: 

“Kalau ketemu kita itu menyenangkan, gak mengkerut wajahnya jadi ketemu 

langsung kita salam, langsung senyum, jadi kan seneng orang itu, bikin betah mbak 

jadi malah ngobrol-ngobrol juga gak sungkan.” (komunikasi personal, NS, April 

2018). 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas NS mengemukakan bahwa komunikasi 

yang dilakukan oleh kader lansia penuh dengan ekskpresi wajah yang bahagia dan senyum 

sehingga membuat NS tidak sungkan dan betah berbicara dengan kader lansia. Dari kutipan 

wawancara di atas terlihat tidak adanya rasa takut atau sungkan dari informan ibu ASI saat 

bertemu dengan kader lansia, melainkan NS lebih dekat terlihat dari gestur saat menyambut 

kader lansia yaitu bersalam tangan. Selaras dengan pendapat informan NS, informan SL 

juga menyebutkan bahwa kader lansia yang mengunjunginya sangat ramah ditunjukkan 

dengan ekspresi wajah yang kerap tersenyum dan tertawa. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut: 

“Seneng sih mbak ngomong sama orangnya, suka senyum dan juga sering ketawa, 

jadi ramah sekali kita juga enak untuk cerita gak merasa sungkan.” (komunikasi 

personal, SL, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan SL mengemukakan bahwa salah 

satu hal yang membuatnya merasa nyaman berbicara dengan kader lansia adalah ekskpesi 

wajah dari kader lansia yang ramah sehingga mencerminkan keterbukaan dari anggota 

kader lansia. Selain ekspresi wajah yang ramah, terdapat temuan lainnya yang menjadi 

salah satu faktor kedekatan antara ibu ASI dan kader lansia yaitu sentuhan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan informan kader lansia dan ibu ASI, pertemuan dan perpisahan dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kunjungan ditandai dengan adanya sentuhan yang menandakan hubungan keakraban 

diantara keduanya. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut:  

“Oh ya biasanya salim, mau pulang ya nak.” (komunikasi personal, SC, April, 

2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa ritual yang biasanya 

dilakukan oleh kader lansia dan ibu ASI saat kunjungan selesai adalah salim tangan. Hal 

ini dikemukakan oleh informan SC yang menyebutkan bahwa ritual tersebut sudah biasa 

dilakukan dengan ibu ASI. Sementara informan lainnya menyebutkan juga bahwa bentuk 

sentuhan justru menggambarkan adanya hubungan kedekatan antara ibu ASI dan kader 

lansia. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Ya sudah dekat mbak hubungannya. Jadi sudah tidak sungkan mau peluk. Kalau 

ketemu juga biasa kita salim sama cium pipi kanan pipi kiri.” (komunikasi 

personal, SH, April 2018). 

   Berdasarkan kutipan wawancara dengan informan SH menyebutkan bahwa 

kedekatan hubungan dari kader lansia dan ibu ASI ditandai dengan tidak sungkannya lagi 

dilakukan sentuhan seperti salam dan cium pipi kanan dan pipi kiri. Di dalam ritual budaya 

cium pipi kanan dan pipi kiri biasanya memang dilakukan oleh orang yang memiliki 

kedekatan tertentu dalam sebuah hubungan dan jarang sekali dilakukan oleh hubungan 

yang formal seperti mahasiswa ke dosen atau pasien ke dokter. Lebih lanjut dijelaskan oleh 

informan kader lansia lainnya yaitu ES bahwa hal tersebut dilakukan karena kader lansia 

telah menganggap ibu ASI sebagai anaknya sendiri. Berikut adalah kutipan wawancara 

yang menjelaskan mengenai hal tersebut: 

“Sayapun juga sudah menganggap dia sebagai anak saya sendiri sehingga tidak 

sungkan kalau peluk atau cium.” (komunikasi personal, ES, April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas, informan kader lansia ES 

mengemukakan bahwa ia sudah tidak sungkan atau canggung untuk memeluk dan 

mencium ibu ASI karena sudah memiliki rasa memiliki dan menyayangi ibu ASI seperti 

anaknya sendiri. 

Tabel 4.3.Temuan Kunci Teknik Nonverbal Kader Lanjut Usia dalam Promosi ASI 

Eksklusif 

No. Temuan Kunci Deskripsi 

1. Ekspresi wajah Ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh kader lansia 

adalah tersenyum yang mengindikasikan ekspresi 

wajah bahagia. Ekspresi wajah ini dijelaskan tidak 

mengkerut dan tidak ditekuk ke bawah. Ekspresi 

wajah bahagia atau tersenyum ditunjukkan oleh 

kader lansia saat pertama kali bertemu dengan ibu 

ASI dan diakui membuat suasana menjadi lebih 

akrab. 

2. Sentuhan Terdapat sentuhan yang dilakukan antara ibu ASI 

dan kader lanjut usia, yaitu dijelaskan dalam 

bentuk salam tangan, cium pipi kanan dan pipi kiri 

dan bahkan dalam bentuk pelukan. Menurut kader 

lansia sentuhan biasa dilakukan karena mereka 

sudah menganggap ibu ASI seperti anaknya 

sendiri. 

 

4.3.4 Posisi Kader Lanjut Usia dari Sudut Pandang Ibu ASI 

Dalam sebuah interaksi atau hubungan interpersonal terdapat sesorang yang memiliki 

power yang menguasai atau lebih dominan di dalam interaksi tersebut. Menurut 

Raven&French (1959), dalam menelusuri power maka diperlukan sudut pandang dari yang 

terlibat dalam komunikasi untuk memberikan gambaran mengenai posisi orang yang 

membawa power tersebut. Sering terjadi bahwa power yang ingin digambarkan atau 

ditunjukkan oleh komunikator memiliki perbedaan dengan power yang dilihat oleh 

komunikan yang menerima pesan. Dalam menilai power bases, penting untuk melihat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudut pandang komunikan sebagai objek yang dipengaruhi yaitu apa yang membuat 

mereka memberikan respon tertentu kepada komunikator  (Raven&French, 1959). 

Sudut pandang ibu ASI mengenai kader lansia dapat menentukan hubungan 

selanjutnya yang akan dibawa oleh kedua belah pihak, apakah berlanjut atau tidak. 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa seluruh informan ibu ASI setuju melihat 

kader lansia memiliki pengalaman sehingga dianggap sebagai sosok panutan. Hal ini 

terlihat di dalam kutipan wawancara berikut ini 

“Ya karena kan bu May itu sudah berpengalaman sudah punya anak juga jadi ya 

panutan buat saya mbak." (komunikasi personal, YY, April 2018). 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas, ditemukan bahwa informan ibu ASI 

YYmenganggap kader lansia yang mendampinginya sudah berpengalaman dengan 

alasan sudah memiliki anak. Pengalamannya dari kader lansia dipandang menjadikan 

salah satu faktor yang membuat kader lansia menjadi panutan bagi ibu ASI. Selain 

itu, kader lansia sebagai sosok yang diikuti atau dianut ini juga terlihat dari ibu ASI 

yang terlebih dahulu bertanya pada kader lansia saat ada masalah sebelum bertanya 

pada tenaga profesional medis seperti dokter atau bidan. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut: 

      "Ya ke kader aja dulu mbak kalau ada masalah kalau ke bidan jauh juga. 

Selain itu kalau ke kader juga sudah merasa dekat mbak." (komunikasi 

personal, SL, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut di atas dapat terlihat bahwa kader lansia 

menjadi referensi pertama bagi ibu ASI untuk dimintai pendapatnya mengenai 

kesehatan ibu dan bayi. Informan ibu ASI SL mengemukakan menanyakan terlebih 

dahulu kepada kader lansia karena sudah merasa dekat. Kedekatan juga dijelaskan 

oleh informan ibu ASI SL yang juga mengaku senang jika dikunjungi oleh kader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lansia dan tidak menggambarkan rasa keberatan pada wawancara. Diketahui dari 

hasil wawancara juga ibu ASI jarang melakukan janjian sebelum kunjungan Berikut 

hasil kutipan wawancara dengan informan ibu ASI DH: 

"Ngga, ga pernah janjian i mbak, langsung cuk u cuk kesini. Malah seneng kalau 

dikunjungi. Malah jadi nengok terus ngomong-ngomong biasa." (komunikasi 

personal, SL, April 2018). 

 

Kutipan wawancara berikut di atas menandakan bahwa kader lansia memiliki 

keleluasaan dengan menemui ibu ASI sehingga tidak perlu untuk janjian. Selain itu, 

keberadaan kader lansia yang dianggap oleh ibu ASI sebagai ibunya juga dapat 

memberikan pelengkap bagi dukungan dan motivasi ibu ASI saat memberikan ASI 

Eksklusif. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

   "Iya karena ibu saya juga di kampung jadi saya disini tinggal sendiri sama 

suami, jadi adanya kader itu saya jadi seneng mbak jadi kayak punya ibu 

karena ada yang perhatiin" (komunikasi personal, NS, 2018). 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat terlihat bahwa ibu ASI di 

Kelurahan Sawojajar menganggap kader lansia sebagai ibunya karena keberadaan ibu 

kandungnya tidak di berada di sekitar. Hal ini menurutnya menjadi salah satu 

pengaruh besar dan dorongan atau motivasi memberikan ASI Eksklusif. Kepercayaan 

ibu ASI akan kader lansia juga ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut ini:  

"Saya percaya karena mereka kan juga pernah jadi ibu dan bahkan sudah 

punya cucu ya pasti pengalamannya banyak yang bermanfaat dan bisa saya 

lakukan" (komunikasi personal, DH, 2018). 

Hasil kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa informan DH menganggap 

kader lansia memiliki pengalaman sebagai seorang ibu di masa lalu dan membuatnya 

menuruti nasehat yang diberikan oleh kader lansia. Nasehat-nasehat yang diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cenderung kepada yang bersifat tradisional, berikut adalah kutipan wawancara 

mengenai hal tersebut:  

"Nasehat-nasehat seperti menjaga pola makan dan kalau ASI susah keluar 

disaranin untuk masak daun-daunan. Kalau di rumah sakit atau bidan kan pasti 

langsung disarankan minum obat ya mbak jadi saya senang kalau dapat ilmu baru 

seperti itu dan sudah saya praktikan dan berhasil" (komunikasi personal, YY, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu ASI YY di atas, 

dijelaskan bahwa cara-cara atau solusi yang diberikan oleh kader lansia bersifat 

tradisional. Kutipan wawancara juga menjelaskan bahwa meskipun tradisional, hal 

ini tetap dilakukan oleh ibu ASI bahkan sebelum meminta bantuan medis karena 

diakui lebih murah dan efektif. Selain itu, informan ibu ASI DH menjelaskan bahwa 

kedekatan atau hubungan antaranya dengan kader lansia tetap dijalin bahkan selesai 

kunjungan. Berikut adalah kutipan wawancara yang mendukung hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Kadang saya ga bolehin pulang mbak disuruh main terus aja sambil liat 

dedek bayi" (komunikasi personal, DH, April 2018). 

Kutipan wawancara berikut di atas menjelaskan bahwa kedekatan antara ibu 

ASI DH dengan kader lansia sudah terjalin terbukti dengan informan ibu ASI DH 

yang mengijinkan kader lansia untuk tinggal lebih lama di rumahnya bahkan setelah 

selesai kunjungan. Pendapat atau masukan lainnya juga diberikan oleh informan ibu 

ASI yang melihat sosok kader lansia sebagai sosok yang berpengalaman. Hal ini 

dijelaskan pada kutipan wawancara berikut:  

"Iya sih mbak sangat membantu apalagi kan ibunya sudah berpengalaman juga lalu 

ibunya penyampaiannya juga enak ramah dan juga pelan sehingga kita mengerti." 

(komunikasi personal, NS, April 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan ibu ASI NS mengemukakan 

bahwa kader lansia dilihat sebagai sosok yang berpengalaman ditambah caa 

penyampaiannya yang membuatnya menjadi lebih mengerti. Selain itu, berdasarkan 

hasil wawancara juga diperoleh beberapa temuan bahwa kader lansia 

memperkenalkan dirinya sebagai kader atau utusan Puskesmas. 

“Pertama kali dateng sebagai kader bilangnya mau memantau mau kasih solusi 

kalau ada kendala dan mau kasitau cara ibu menyusui yang baik itu 

bagaimana.” (komunikasi personal, YY, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut informan ibu ASI menjelaskan bahwa 

kader lansia memperkenalkan dirinya sebagai kader yang akan memberikan solusi 

hal ini secara tidak langsung menjelaskan posisi kader lanjut usia yang coba 

dibawakan. 

Tabel 4. 4. Posisi Kader Lanjut Usia dari Sudut Pandang Ibu ASI 

No.  Temuan Kunci Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Sosok panutan Ibu ASI memandang kader lansia 

sebagai sosok panutan karena telah 

memiliki pengalaman terlebih dahulu 

sebagai seorang ibu. 

2. Sosok ibu Ibu ASI menilai kader lansia dapat 

dijadikan sebagai sosok pengganti 

ibunya yang tinggal berjauhan 

dengannya karena sifat kader lansia 

yang perhatian dan mengerti atas 

kendala yang diceritakan oleh ibu 

ASI. 

3. Memiliki informasi dari 

Puskesmas 

Ibu ASI menjelaskan bahwa dalam 

pertemuan kader lansia menjelaskan 

dirinya sebagai utusan Puskesmas, 

kader lansia dinilai memiliki 

pengetahuan dari pelatihan Puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5. Posisi Kader Lanjut Usia dari Sudut Pandang Dirinya 

Raven&French (1959) mengemukakan bahwa power seseorang akan ditentukan dengan 

faktor yang mempengaruhinya dalam bersikap. Faktor ini yang dianggapnya dimiliki dan 

dijadikannya sumber kekuatan untuk mendistribusikan pesan yang ingin disampaikannya. Dalam 

berkomunikasi, power yang dianggap dimiliki seseorang seringkali tidak sesuai dengan power 

yang didistribusikannya saat menyampaikan pesan. Dalam penelitian ini sudut pandang kader 

lansia dalam menilai dirinya sendiri menentukan sikap yang dibawanya saat melakukan promosi 

ASI Eksklusif. Berdasarkan hal tersebut diperoleh beberapa temuan kunci yang menjadi dasar 

kader lansia dalam bersikap, yang pertama memiliki pengalaman. Kader lansia menjelaskan 

melalui perkataan atau pesan yang disampaikannya kepada ibu ASI bahwa ia adalah sosok yang 

berpengalaman. Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan kader lansia yang 

menggambarkan hal tersebut: 

 “Kalau anak yang ASI itu walaupun asupan yang lain katakan bubur atau nasinya 

kurang  tapi ASInya kuat dia sehat. Anak saya yang bungsu itu sampai usia 3 tahun 

menyusui. Kalau mau menyusu dulu nyusul ke kantor hehehe. Itu alhamdulillah 

dari segi kesehatannya itu, daya tahan tubuhnya baik.” (komunikasi personal, SC, 

April 2018). 

 Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa informan kader lansia SC membandingkan 

pengalamannya dulu saat menyusui dengan informasi yang diberikannya kepada ibu ASI. Dari 

kutipan wawancara di atas, power mengenai seseorang yang berpengalaman dan dapat 

memberikan informasi terlihat dari kata ‘dulu’ yang menggambarkan masa lalu dari kader lansia. 

Selain itu, ditelusuri dari cara kader lansia memperkenalkan dirinya dapat terlihat bagaimana kader 

lansia memposisikan dirinya. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Saya memperkenalkan diri pertama sebagai utusan dari Puskesmas, bahwa saya 

datang untuk ngasih penyuluhan tentang ASI Eksklusif.”(komunikasi personal, SH, 

April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan kader lansia SH menjelaskan bahwa 

perannya sebagai utusan dari Puskesmas. Temuan lain dari hasil wawancara adalah bagaimana 

informan kader lansia menjelaskan bahwa informasi yang diberikannya kepada ibu ASI bukanlah 

suatu hal yang hanya berdasar dari pengalamannya saja namun juga pendidikan yang diberikan 

oleh Puskesmas. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Kan saya juga dapat pengetahuan dari Puskesmas jadi informasinya ya ga 

sembarangan.”(komunikasi personal, SK, April 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa kader lansia memandang 

dirinya kredibel dalam memberikan informasi kepada ibu ASI dikarenakan ia mendapatkan 

pengetahuan dari Puskesmas. 

Tabel 4. 5. Temuan Kunci Posisi Kader Lanjut Usia dari Sudut Pandang Dirinya 

No. Temuan Kunci Deskripsi 

1. Memiliki pengalaman 

sebagai seorang ibu 

Kader lansia merasa dapat 

memberikan informasi ASI 

Eksklusif karena telah melalui 

pengalaman sebagai seorang ibu 

yaitu mengurus anak, menantu dan 

cucu. 

2. Utusan dari Puskesmas Kader lansia merasa mendapatkan 

informasi dan pelatihan dari 

Puskesmas. 

 

 

 

4.3.6. Kecenderungan Pandangan Ibu ASI Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dan 

Pekerjaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator kader Posyandu terdapat beragam latar 

belakang dari ibu ASI di Kelurahan Sawojajar, misalnya dari status pendidikan dan pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namun, dengan adanya perbedaan ini diakui tidak ada perbedaan dari cara penyampaian pesan 

dalam promosi kesehatan ASI Eksklusif oleh kader lansia, hanya terdapat persepsi berbeda dari 

ibu ASI mengenai ASI Eksklusif yang muncul dari latar belakang tersebut. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan koordinator kader Posyandu: 

“Cara menyampaikan sama semua. Justru yang mudah menyerap adalah yang di kampung 

yang mudah dikasitau istilahnya nurut. Sawojajar kan dibagi 2 ya ada yang di kampung 

ada yang di perumahan. Bedanya kalau yang bekerja itu ada beberapa ga menyusui, kalau 

yang ga bekerja kan di rumah aja. Memang beberapa yang di perumahan yang ASI saja 

juga ada.” (komunikasi personal, Yos, 22 Juli 2018). 

 Berdasarkan wawancara di atas, diakui tidak ada perbedaan pendekatan yang dilakukan 

oleh kader lansia kepada ibu ASI yang memiliki ragam latar belakang di Kelurahan Sawojajar. 

Diakui di Kelurahan Sawojajar terdapat ibu ASI yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Menurut 

temuan, latar belakang pekerjaan berpengaruh pada cara pandang ibu ASI mengenai ASI Ekslusif. 

Berikut adalah hasil wawancara mengenai hal tersebut: 

“Latar belakang yang ga bekerja cenderung melihat susu formula lebih mahal, kalau yang 

ga bekerja kan bisa ASI dirumah. Sebenarnya orang yang bekerja ibu yang memiliki bayi, 

bisa kasih ASI dengan di freezer makanya tugas kader itu mengingatkan untuk pumping 

dll. Kalau sulit kan bisa masak sayur buah dll. Kalau makan bergizi pasti lebih lancar. 

Kalau makan bergizi tanpa sayur juga kurang.” (komunikasi personal, Yos, 22 Juli 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat terlihat bahwa hambatan ibu yang bekerja 

mengenai pemberian ASI Eksklusif adalah karena melihat kepraktisan dari susu formula yang bisa 

diberikan saat bekerja. Peran kader lansia disini mengingatkan sekaligus meluruskan mispersepsi 

atas hal tersebut sehingga ibu ASI yang bekerja tetap bisa menyusui dengan beberapa cara 

penyimpanan ASI yang diinformasikan. Adapun, dari segi budaya diakui tidak ada perbedaan yang 

mendasar di Kelurahan Sawojajar, menurut hasil wawancara dengan koordinator kader Posyandu, 

mayoritas ibu ASI dan kader lansia di Kelurahan Sawojajar berasal dari budaya yang sama yaitu 

budaya Jawa. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Hampir semua orang sini kadernya tidak ada yang pendatang. Hampir semua orang 

Jawa semua sih mbak. Mayoritas kader ini asli Jawa semua. Kalau ibu ASI juga mayoritas 

selama ini yang didampingi memang asli Jawa. Mayoritas Jawa jadi bahasanya juga 

disesuaikan. Kadang juga Bahasa Indonesia jadi ya campur untuk sentuhan-sentuhan 

sedikit saja Bahasa Jawa kayak nduk-nduk, nak, lek, dll.”(komunikasi personal, Yos, 22 

Juli 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator kader Posyandu, menjelaskan bahwa 

mayoritas ibu menyusui yang dikunjungi selama ini berasal dari daerah setempat dan sama-sama 

menggunakan Bahasa Jawa pada sehari-hari. Akhirnya Bahasa Jawa digunakan dalam percakapan 

dengan ibu ASI terutama untuk beberapa istilah pemanggilan dan humor yang sering diselipkan 

oleh kader lansia. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan ibu ASI mengenai hal tersebut: 

“Menurut saya baik sih mbak, enak juga diajak ngomong atau konsultasi masalah saya 

dan bayi. Karena ibunya juga suka guyonan gitu mbak, semisal “nduk udah pas itu buat 

punya anak lagi”, terus saya ketawa emang suka guyon sih mbak jadi kalau kesini juga 

pasti seneng.” (komunikasi personal, DH, April, 2018). 

Informan ibu ASI DH berdasarkan wawancara di atas menjelaskan jika dirinya di dalam 

kunjungan dipanggil dengan istilah “nduk” oleh kader lansia. Selain itu, Bahasa Jawa juga 

digunakan di dalam humor yang sering dilontarkan oleh kader lansia. Namun, berdasarkan hasil 

wawancara terdapat rasa sungkan yang muncul dari ibu ASI yang memiliki status pendidikan 

cukup tinggi yaitu sarjana terlihat dari caranya untuk terbuka: 

“Sejauh ini kalau untuk kenyamanan ya nyaman karena itu tadi serasa ibu sendiri, tapi di 

sisi lain tetap ada batasan kalau cerita misal hal yang agak vulgar itu gabisa cerita jadi 

perlu perantara yang membahasakan malu mbak karena kan itu juga ya faktor budaya 

unggah ungguhnya orang Jawa. Yang puting itu juga dulu awalnya bu Sumi yang nanya, 

“anu dicokot a?”, saya jawab “iya”, “lecet a?”, saya jawab “ya lecet bu”…” (komunikasi 

personal, DH, April, 2018). 

“…..Lalu ya saya mikir haruskah bercerita dengan detail kayak itu tadi ya susah untuk 

diceritakan.” (komunikasi personal, DH, April, 2018). 

Berdasarkan wawancara di atas, informan ibu ASI DH yang memiliki latar belakang 

pendidikan sarjana menjelaskan bahwa keterbukaannya dengan kader lansia kadang terhalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk beberapa hal yang menurutnya kurang sopan untuk diceritakan karena terhalang oleh budaya 

unggah-ungguh. Meskipun terkadang sungkan, namun menurut informan ibu ASI DH yang 

memiliki latar belakang pendidikan sarjana sekaligus memiliki pekerjaan di luar rumah merasa 

bahwa dirinya mendapatkan keuntungan dari program GEMALAPAS dikarenakan waktu 

kunjungan dari promosi ASI Eksklusif yang tidak mengharuskannya datang ke Posyandu untuk 

mengikuti penyuluhan, berikut adalah wawancara mengenai hal tersebut: 

“Kayak saya kan termasuk ibu-ibu baru kan ga punya pengetahuan yang lebih tentang 

seputar bayi sih misalnya tumbuh kembang anak. Selama ini kan yang didapatkan di 

posyandu kan semua hanya terbatas ya, karena terbatas waktu, terbatas di depan umum, 

tapi kalau ada kader lansia dan juga door to door itu kan lebih enak untuk cerita, lebih 

nyaman, juga lebih detil dan banyak ilmu yang sebelumnya saya gak ngerti. Misalnya 

kompres itu pakai air es kah atau air apa, kalau dikasitau kan enak gak ada batasan waktu 

juga. Apalagi lansia juga kan pembawaannya enak, jadi kalau masalah waktu juga gak 

mesti harus di jam sekian atau jam sekian ya nggak, jadi jatuhnya ya kayak main atau 

mampir gitu lho mbak sekalian bisa cerita.” (komunikasi personal, DH, April, 2018). 

Kutipan wawancara di atas menjelaskan jika promosi kesehatan ASI Eksklusif dalam 

program GEMALAPAS memberikan pengetahuan baru bagia ibu ASI khususnya bagi ibu yang 

baru memiliki anak. Hal ini dikareanakan adanya waktu yang disediakan lebih oleh kader lansia 

untuk mengikuti kunjungan. Selain itu, ibu ASI juga menjelaskan mengenai pembawaan yang enak 

yang membawa pada suasana santai sehingga cerita dapat lebih luas dan ragam juga menurut 

pengakuan informan ibu ASI DH kunjungan tidak terbatasi oleh waktu. Dalam wawancara dengan 

informan ibu ASI DH dengan latar belakang pendidikan sarjana dan memiliki pekerjaan di luar 

rumah, ia mengakui bahwa penggunaan Bahasa Jawa diakui dapat membuat suasana lebih santai 

oleh ibu ASI yang bekerja. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Biasanya Bahasa Jawa sih mbak biar santai juga. Iya saya nyaman mbak karena 

orangnya juga nggak yang tata bahasanya itu yang baku sekali itu nggak. Mungkin juga 

mereka ada pengalaman ngomong sama mantu sama anak juga jadi ngerti oo kalau 

ngomong sama anak itu harus gimana.” (komunikasi personal, DH, April, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kunjungan dan 

melakukan promosi ASI Eksklusif, kader lansia cenderung menggunakan Bahasa Jawa. Ibu ASI 

menilai Bahasa yang digunakan oleh kader lansia adalah Bahasa yang santai dan tidak memiliki 

tata Bahasa yang baku. Selain penggunaan Bahasa Jawa, berdasarkan pengakuan informan ibu ASI 

yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan pekerjaan di luar rumah, promosi ASI 

Eksklusif dilakukan dengan cara mengingatkan ibu ASI yang bekerja untuk tetap memberikan ASI 

Eksklusif. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Selama ini kan saya bekerja, jadi paling selalu diingatkan untuk mompa juga selama saya 

di sekolah. Selama saya hamil, saya sering ditanyakan apakah saya mengerti dan 

mengenal ASI Eksklusif. Lalu setelah saya melahirkan juga secara rutin ditanyakan 

bagaimana perkembangan pemberian ASI saya apakah masih diberi atau tidak. Lalu 

biasanya kalau saya ada masalah mengenai saya dan balita juga cerita ke bu Sumi lalu 

diberikan saran.” (komunikasi personal, DH, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan ibu ASI DH yang memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana dan pekerjaan di luar rumah menjelaskan bahwa cara kader lansia 

saat melakukan kunjungan adalah menanyakan mengenai pengetahuannya tentang ASI Eksklusif 

dan memastikan pemberian ASI Eksklusif tetap dilakukan. Informan ibu ASI DH juga 

menjelaskan mengenai keterbukaannya menceritakan masalahnya saat kunjungan sehingga 

diberikan saran oleh kader lansia. Meskipun begitu tetap ada perasaan sungkan yang meliputi ibu 

ASI yang bekerja dalam memandang kader lansia. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai 

hal tersebut: 

“Tetep ada sih mbak sungkan karena kan lebih tua juga tapi secara garis besar sih nyaman 

sih mbak soalnya orangnya bikin nyaman…”(komunikasi personal, DH, April, 2018). 

“….Ya kalau ngomong apa-apa itu blak-blakan jadi kalau kita mau cerita ya jadi ga 

sungkan. Sering guyon juga orangnya.”(komunikasi personal, DH, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas tersebut, informan ibu ASI DH yang memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana dan pekerjaan di luar rumah memandang bahwa cara berkomunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kader lansia yang blak-blakan dan kerap menyelipkan humor dapat membuatnya mengurangi 

perasaan sungkannya sehingga lebih nyaman dan terbuka dalam berkomunikasi. Jika 

dibandingkan dengan informan ibu ASI yang memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, atau 

SMA dan tidak memiliki pekerjaan di luar rumah, maka sudut pandang cenderung muncul akibat 

usia yang memiliki perbedaan cukup jauh. Berikut adalah kutipan waancara mengenai hal tersebut: 

“Karena mereka lebih tua mbak, jadi tentu memiliki banyak pengalaman tentang bayi dan 

bagaimana merawat bayi. Mereka udah anggepannya kayak ibu atau nenek sendiri. Jadi 

kan pasti nasihat-nasihatnya yang bermanfaat buat saya dan bayi. Orangtua kan 

pengalamannya lebih banyak, kita kan yang masih baru belum ngerti juga sih mbak jadi 

kan enak. Soalnya kader kan pengalamannya lebih banyak daripada saya. Mereka pernah 

melahirkan juga dan menyusui jadi ya pasti taulah yang terbaik itu gimana”(komunikasi 

personal, NS, April, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas informan ibu ASI NS dengan latar belakang 

pendidikan SMK mengaku jika dirinya memandang kader lansia sebagai sosok yang 

berpengalaman merawat bayi karena pernah mengalami secara langsung. Selain itu, informan ibu 

ASI lainnya yang memiliki latar belakang pendidikan SMA juga mengakui jika kader lansia 

memiliki pengalaman lebih banyak daripada dirinya yang masih muda. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut: 

“Menurut saya gapapa sih mbak, soalnya pengalamannya lebih banyak dari 

pengalamannya yang masih muda. Soalnya kan kalau sudah tua itu kan wawasannya luas 

gitu mbak daripada yang jaman sekarang. Mungkin obat-obatan juga lebih ngerti.” 

(komunikasi personal, YY, April, 2018). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, informan ibu ASI YY yang berlatar pendidikan 

SMA menjelaskan usia kader lansia yang lebih banyak berbanding lurus dengan wawasan yang 

dimiliki oleh dirinya. Sama seperti apa yang dirasakan oleh ibu ASI dengan latar belakang 

pendidikan sarjana dan bekerja, informan ibu ASI NS dengan latar belakang pendidikan SMA dan 

tidak bekerja juga memiliki rasa keterbukaan yang sama dalam hal berbagi keluh kesah dengan 

kader lansia. Berikut adalah hasil wawancara mengenai hal tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Lebih terbuka sih mbak, bisa cerita mengenai keluhanku seputar aku dan bayi, masa 

kusimpen sendiri kan ga mungkin ya mbak. Biar ada solusinya sih mbak soalnya kan aku 

jauh dari saudara juga”(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

Berdasarkan temuan wawancara di atas, NS menjelaskan jika dirinya sudah memiliki 

intensi untuk terbuka dengan kader lansia. Menurutnya rasa jauh dari saudara juga mendorong rasa 

terbukanya pada kader lansia yang juga dianggap sebagai keluarganya sendiri. Rasa menganggap 

sebagai keluarga sendiri juga dirasakan oleh ibu ASI dengan latar belakang yang sama lainnya 

yaitu NS, berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan informan ibu ASI NS: 

“Lebih merasa diperhatikan sih mbak, lebih seneng dan mengerti tentang ASI Eksklusif 

pentingnya tuh apa sehingga bagus buat balita. Jadi guyub gitu sih mbak. Dari hamil juga 

didampingi. Seneng juga dikunjungi orang sering ketemu sih ya mbak. Kami juga kayak 

sodara sendiri mungkin bu Sumi juga anggap saya kayak anak sendiri.”(komunikasi 

personal. NS. April, 2018). 

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa ibu ASI dengan latar belakang pendidikan 

SD, SMP, SMA dan tidak memiliki pekerjaan di luar rumah memandang kader lansia sebagai 

keluarganya sendiri dan menghargai pendapat mereka berdasarkan keyakinan pada pengalaman 

yang telah dialami oleh kader lansia. Sedangkan, berdasarkan keterangan informan ibu ASI 

lainnya dengan latar belakang yang sama, mereka mengemukakan juga bahwa kader lansia dalam 

menyampaikan pesan cenderung tidak kaku. Berikut adalah hasil wawancara mengenai hal 

tersebut: 

“Iya mbak berbeda, kalau medis lebih kalau ada keluhan baru ke medis, kalau kader lansia 

ini kan datang untuk menanyakan kondisi sekaligus menyarankan tapi tidak mengobati. 

Kalau dari cara berkomunikasi, kader lansia ini lebih terbuka dan bahasanya lebih santai, 

berbeda sama medis kan kadang kaku ya mbak karena pasiennya juga banyak sehingga 

waktunya terbatas.”(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

Selanjutnya, sama dengan keterangan dari informan ibu ASI yang berasal dari perumahan, 

informan ibu ASI yang berada di perkampungan juga menyetujui jika mereka merasa nyaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam kunjungan dikarenakan adanya waktu luang yang disediakan oleh kader lansia. Berikut 

adalah wawancara mengenai hal tersebut:  

“Kayak misalnya ya pernah ya mbak pas hamil anak ini kok sering pusing, pas beli sayur 

di luar itu tiba-tiba muter semua itu mbak kayak vertigo, ya itu saya cerita juga ke kader. 

Jadi saran dari kader itu ya cek tensi waktu di Puskesmas. Terus juga dikasih saran untuk 

sering makan terutama sayur dan buah-buahan. Istilahnya meskipun kita jaga anak bayi 

tapi tetap lah dijaga kesehatan dan inget sama makan. Kata kader juga nutrisi kurang, 

buah-buahan kurang, istirahatnya juga kurang. Kadernya juga suka kesini setiap bulan, 

sebulan sekali waktu hamil atau melahirkan dulu itu pasti kadernya ini dateng untuk nensi, 

apalagi kan aku gabisa kemana-kemana dulu masih lemah banget sih mbak kondisi badan, 

jadi waktu diberikan waktu luang dari kader untuk kesini ngukur tensi ya aku 

senang.”(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan ibu ASI NS menjelaskan bahwa kader 

lansia kerap memberikan perhatiana kepada dirinya dengan cara menanyakan kondisi ibu dan 

memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi oleh ibu. Informan ibu ASI yang memililiki latar 

belakang pendidikan SD, SMP, SMA dan tidak memiliki pekerjaan di luar rumah menganggap 

bahwa kader lansia telah berpengalaman sebagai seorang ibu. Berikut adalah kutipan wawancara 

mengenai hal tersebut: 

“Iya sih mbak sangat membantu apalagi kan ibunya sudah berpengalaman juga lalu 

ibunya penyampaiannya juga enak ramah dan juga pelan sehingga kita mengerti…” 

(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

“…Iya mbak kadang kan kaki suka pegel sakit ya kadang juga bisa curhat sekalian ke 

kader lansia. Kalau ada keluhan atau mungkin kurang tahu tanya pasti ke kader.” 

(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

Berdasarkan keterangan wawancara di atas informan ibu ASI NS menjelaskan jika ia 

merasa dapat terbuka dengan kader lansia. Keterbukaan ibu ASI dengan kader lansia ini didukung 

oleh adanya humor yang diberikan oleh kader lansia. Berikut adalah hasil wawancara mengenai 

hal tersebut: 

“Gak bosennya itu ya karena sering guyon, seneng guyub orangnya, kalau ketemu kita itu 

menyenangkan, gak mengkerut wajahnya jadi ketemu langsung kita salam, langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



senyum, jadi kan seneng orang ya itu yang bikin betah mbak jadi malah ngobrol-ngobrol 

juga gak sungkan.”(komunikasi personal, NS, April, 2018). 

Selain humor, informan ibu ASI NS juga menjelaskan jika Bahasa menjadi salah satu 

alasan percakapan menjadi lebih santai. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Bahasa yang digunakan Jawa jadi santai sekali ya mbak. Menyenangkan mbak setiap 

ngomong sama orangnya gak bosen. Baik-baik lah orangnya.”(komunikasi personal, NS, 

April, 2018). 

 Berdasarkan wawancara di atas informan ibu ASI NS yang memiliki latar belakang 

pendidikan SD dan tidak memiliki pekerjaan di rumah menjelaskan jika Bahasa yang digunakan 

di dalam kunjungan adalah Bahasa Jawa sehingga suasana menjadi lebih santai dan tidak 

membosankan. Pada wawancara lainnya, kader lansia menjelaskan jika dirinya pada umumnya 

menggunakan Bahasa Indonesia dikarenakan menyesuaikan pada lawan bicaranya. Berikut adalah 

kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Pada umumnya ya bahasa Indonesia, tapi saya melihat orangnya yang saya ajak 

ngomong itu. Kadang-kadang kalau maaf ibu itu kurang berpendidikan, karena Sawojajar 

itu kan terpisah ada yang di kota dan perkampungan, ini tanpa saya membedakan ada 

yang kurang, jadi saya menggunakan bahasanya dia. Bahasa jawa, bahasa 

ngoko.”(komunikasi personal, SH, April, 2018). 

Berdasarkan wawancara di atas, informan kader lansia SH menjelaskan jika Bahasa Jawa 

yang digunakan dalam berkomunikasi dengan ibu ASI adalah Bahasa Jawa ngoko yaitu 

disesuaikan dengan Bahasa yang pada umumnya sering digunakan oleh ibu ASI di lingkungan 

Sawojajar. Selain itu, alasan lainnya digunakan Bahasa ngoko adalah agar pesan dapat dimengerti 

dengan mudah dan baik oleh ibu ASI. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai hal tersebut: 

“Jadi kita jadi akrab, untuk mempererat kita gitu lho mbak, jadi dia ga bingung. Karena 

kalau pakai bahasa Indonesia ya mungkin dia ga lancar, bahasa Jawa yang halus juga ga 

ngerti, makanya kita pakai bahasa yang bisa sehari-hari saja jadi biar 

akrab…”(komunikasi personal, SH, April, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“…Bahasa Indonesia, ya bahasa Jawa yang penting beliaunya mudah untuk memahami dan 

biar nyaman.”(komunikasi personal, SH, April, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas informan kader lansia SH menjelaskan bahwa ia 

menggunakan Bahasa Jawa ngoko dikarenakan Bahasa Jawa yang halus tidak mudah dimengerti 

oleh ibu ASI yang tergolong generasi muda. Hal ini menandakan adanya penyesuaian Bahasa 

dikarenakan oleh usia yang berbeda antara ibu ASI dan kader lansia. Berikut adalah kutipan 

wawancara mengenai hal tersebut: 

“Jadi sekarang saya tambah ngerti. Jadi kalau ngomong sama yang lebih muda apalagi 

yang saya damping ya ngerti ada istilah-istilah seperti itu. Jadi dari segi bahasa itu jadi 

cocok, nyambung bahasanya.”(komunikasi personal, SK, April, 2018). 

Alasan penggunaan Bahasa Jawa juga digunakan sebagai pengganti dari penyebutan anak, 

hal ini diakui oleh informan kader lansia sebagai penambah rasa keakraban. Berikut adalah 

wawancara mengenai hal tersebut: 

“Bahasa Jawa, bahasa sehari-hari supaya menjalin keakraban juga sih mbak. Misal saya 

dateng terus langsung bilang “ndukk, piye anakmu sehat?” “ASImu lancar?”. Seperti itu 

kan supaya dia juga merasa akrab, gak canggung, karena saya juga sudah anggap seperti 

anak sendiri.” (komunikasi personal, SK, April, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan kader lansia SK menjelaskan jika 

dirinya kerap menggunakan Bahasa Jawa untuk memanggil ibu ASI sebagai pengganti 

sebutan anak.  

Tabel 4.6. Kecenderungan Pandangan Ibu ASI Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

dan Pekerjaan 

Latar Belakang Ibu ASI 

Kecenderungan Pandangan 

Terhadap ASI 
Terhadap Kader 

Lansia 

Pendidikan sarjana dan 

bekerja di luar rumah 

Memandang susu 

formula lebih praktis 

Memandang kader 

lansia sebagai sosok 

yang dituakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pekerjaan 

menghalangi 

pemberian ASI secara 

langsung 

Sungkan mengungkap 

kata-kata yang vulgar 

seperti puting 

Dapat menitipkan anak 

pada kerabat saat 

pengecekan ke 

Posyandu 

Pendidikan SD,SMP,SMA, 

dan tidak bekerja di luar 

rumah 

Menyusui karena lebih 

hemat 

 

Menganggap kader 

lansia sebagai sosok 

yang dituakan dan 

seperti ibu sendiri 

Menyusui karena 

memiliki waktu di 

rumah 

 

Menganggap bahwa 

usia berbanding lurus 

dengan pengetahuan 

 

4.3.7. Hambatan Komunikasi Interpersonal Antara Kader Lanjut Usia dan Ibu ASI dalam 

Promosi ASI Eksklusif 

Secara umum di dalam komunikasi interpersonal, terdapat noise atau hambatan yang 

biasanya terjadi di antara komunikan dan komunikator. Hambatan ini biasanya menjadi 

penghalang dalam penyampaian pesan sehingga membuat pesan tidak sampai atau tidak 

dimengerti. Hal ini patut sekali diamati secara serius karena hambatan dalam berkomunikasi 

dapat mengagalkan tujuan pesan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kader lansia dan ibu ASI 

mayoritas dari para informan mensetujui bahwa hampir tidak ditemukan hambatan selama 

berkomunikasi dengan kader lansia. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara berikut 

"Jadi ya pas dateng pembawaannya memang sudah enak sih mbak, jadi sudah tidak 

sungkan. Orangnya ramah dan suka guyon jadi kalau ibu main ya saya malah 

seneng."(komunikasi personal, DH, April 2018). 

Informan DH pada kutipan wawancara di atas mengemukakan bahwa ia sudah tidak 

memiliki rasa sungkan pada kader lansia dikarenakan pembawaan dari kader lansia yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menyenangkan berkaitan dengan kemampuan  verbal dan non verbalnya. Informan DH 

menjelaskan bahwa ekspresi wajah yang ramah dan isi pesan humor yang disampaikan 

oleh kader lansia sangat berpengaruh pada sikapnya terhadap kader lansia. Tanggapan 

lainnya ditemukan karena hubungan yang digambarkan sudah dekat sehingga tidak perlu 

lagi merasa sungkan. Berikut adalah hasil kutipan wawancara yang berkaitan dengan hal 

tersebut: 

"Biasa aja sih mbak, yo memang sudah nganggep sodara. Alhamdulillah sudah 

tidak sungkan lagi ya sudah." (komunikasi personal,SL,April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari hasil kutipan wawancara di atas ditemukan bahwa rasa sungkan tidak 

ditemukan lagi oleh informan SL dikarenakan ia merasa sudah memiliki kedekatan seperti 

saudara dengan kader lansia. Saudara disini digambarkan sebagai hubungan yang sangat 

akrab di antara kedua orang meskipun tidak memiliki hubungan darah. Kecenderungan 

alasan yang dimiliki ibu ASI yang menganggap tidak sungkan lagi berbicara dengan kader 

lansiapun beragam. Berikut adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan hal tersebut: 

"Ya kalau ngomong apa-apa itu blak-blakan jadi kalau kita mau cerita ya jadi ga 

sungkan. Sering guyon juga orangnya." (komunikasi personal, DH, April 2018) 

Berkaitan dengan rasa sungkan yang bisa dibilang sudah mulai hilang, informan DH 

di dalam kutipan wawancara di atas mengemukakan bahwa komunikasi yang dibangun 

oleh kader lansia bersifat sangat jujur, apa adanya, dan menyenangkan, sehingga proses 

komunikasi antara informan DH dan kader lansia sangat terbuka. Terbuka disini diartikan 

bahwa informan DH merasa dapat menceritakan masalahnya terhadap kader lansia. 

Adapun bagi beberapa informan ibu ASI rasa sungkan tetap ada dikarenakan kendala 

waktu maupun kesempatan yang tidak tepat, misalnya di luar waktu kunjungan. Berikut 

adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan hal tersebut: 

"Kalau ketemu di luar ibu sedang sibuk ya saya sungkan untuk sapa." 

(komunikasi personal, NS, April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berkaitan dengan hambatan komunikasi, berdasarkan kutipan wawancara di atas, 

informan NS menyatakan bahwa dirinya merasa masih memiliki batasan atau istilah 

lainnya rasa sungkan untuk berkomunikasi dengan kader lansia. Rasa ini diakuinya muncul 

jika dirinya ingin mengajak lansia berkomunikasi di luar suasana rumah, misal seperti 

pertemuan di Posyandu Balita, dll, yang menempatkan lansia pada pekerjaan tertentu. 

Dikarenakan rasa atau perasaan sungkan ini terdapat batasan-batasan tersendiri yang 

dimiliki oleh ibu ASI saat berkomunikasi dengan kader lansia. Berikut adalah hasil kutipan 

wawancara yang berkaitan dengan hal tersebut: 

"Kalau ngasitau tentang bagus ASInya diperah terus nanti dikasitau harus 

dipanasi pakai botol kasitau, tapi kalau sampai pada cara memerah bagaimana 

ngga sih mbak soalnya agak sungkan juga sih ya mbak. Tapi dikasitau sih mbak 

kalau memang untuk disimpen di freezer." (komunikasi personal, DH, April 2018) 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas, informan DH mengemukakan bahwa 

terdapat batasan-batasan tersendiri yang dibuatnya saat harus mengkomunikasikan atau 

berkonsultasi dengan kader lansia. Sebagai contoh informan DH menjelaskan jika ia tidak 

bisa bertanya dengan hal-hal yang bersifat vulgar, misalnya mengenai puting. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara penelitian ditemukan bisa terjadi dikarenakan oleh adanya 

keterkaitan budaya dengan pribadi masing-masing . Budaya ini berasal dari Jawa yang 

merupakan latar belakang dari para informan. Berikut adalah kutipan wawancara mengenai 

hal tersebut: 

 "Istilahnya kan ya kalau Jawa ada istilah unggah ungguhnya kan gitu. Sungkannya 

itu paling cerita tentang hal-hal yang saya gabisa tunjukin misalnya puting lecet 

gitu-gitu kan malu ya mbak gabisa ditunjukkan. Jadi kalau ngomong gitu langsung 

ya malu ya mbak, ya isin gitu mbak." (komunikasi personal, DH, April 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berdasarkan informan DH di atas, ditemukan bahwa terdapat budaya Jawa yang 

berkaitan erat dengan caranya berkomunikasi dengan kader lansia. Budaya Jawa disini 

informan DH sebutkan sebagai budaya 'unggah-ungguh'. Budaya 'unggah-ungguh' sendiri 

dijelaskan sebagai budaya yang mengandung tata cara atau pedoman dalam berperilaku 

khususnya aturan sopan santun bagi masyarakat Jawa. 

Tabel 4.7. Temuan Kunci Hambatan Komunikasi Interpersonal Antara Kader Lanjut Usia 

dan Ibu ASI dalam Promosi ASI Eksklusif 

 

No Temuan Kunci 

1. Perasaan sungkan Berdasarkan hasil wawancara, perasaan 

sungkan diartikan sebagai perasaan 

tidak mau terbuka atau menahan diri 

untuk bertanya sesuatu kepada kader 

lansia karena beberapa faktor antara 

lain, kesempatan dan budaya. 

2. Budaya Jawa ‘unggah-

ungguh’ 

Informan ibu ASI mengemukakan 

bahwa budaya Jawa yang dikenal 

sebagai budaya 'unggah ungguh' 

menjadi pedoman dalam tata perilaku 

ibu ASI yang membuatnya menahan 

diri saat berkomunikasi dengan orang 

baru karena adanya batasan-batasan 

budaya yang berlaku. 

 

 

 

 

 

4.4. Keterkaitan Antar Kategori 

4.4.1. Keterkaitan antara posisi kader lansia dari sudut pandang dirinya dengan teknik 

verbal yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Berdasarkan hasil wawancara diperoleh temuan bahwa salah satu teknik verbal 

yang dimiliki oleh kader lansia adalah memberikan informasi mengenai suatu masalah atau 

solusi. Temuan menjelaskan bahwa kader lansia di dalam kunjungannya mampu 

memberikan informasi terkait dengan kesehatan bayi dan ibu ASI. Ditinjau dari informasi 

yang diberikan kepada ibu ASI, secara umum informasi yang diberikan oleh kader lansia 

berdasar pada pengalaman pribadinya. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang diberikan 

oleh kader lansia saat ibu ASI mengeluhkan anaknya sakit, kader lansia tidak langsung 

menyarankan ibu ASI untuk membawa bayi ke dokter atau mengkonsumsi obat tertentu, 

kader lansia justru menyarankan ibu ASI untuk membaluri bayi dengan bawang merah yang 

dalam hal ini dikategorikan sebagai pengobatan tradisional atau alternatif.  

Teknik verbal lainnya adalah kemampuan kader lansia bertanya mengenai hal 

menyangkut ASI atau kebersihan puting. Informan ibu ASI menjelaskan bahwa saat 

pertemuan kader lansia langsung menanyakan kepada ibu ASI masalah kondisi putingnya. 

Menurut informan kader lansia, ia mengerti bahwa awal-awal memberikan ASI terutama 

bagi ibu muda yang baru memiliki anak rasanya sakit. Hal ini menjelaskan bahwa 

pengalamannya sebagai seorang ibu dapat mendorong kemampuan atau teknik verbalnya 

untuk memberikan pertanyaan. Terdapat kecenderungan bahwa kader lansia menganggap 

informasi yang ia berikan bersifat valid dan benar karena ia sudah mengalaminya sendiri. 

Teknik verbal lainnya juga ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Jawa sebagai 

panggilan kepada ibu ASI seperti istilah ‘nduk’ agar terlihat lebih akrab. Kader lansia 

menggunakan kata ‘nduk’ yang artinya anak dalam bahasa Jawa karena ia memiliki 

pengalaman sebagai seorang ibu yang berkomunikasi dengan anaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7. Keterkaitan antara posisi kader lansia dari sudut pandang dirinya dengan teknik 

verbal yang digunakan 

Posisi kader lansia dari sudut 

pandang dirinya 

Teknik Verbal 

Berpengalaman sebagai seorang ibu Memberikan informasi 

Kemampuan memberikan 

pertanyaan dan memotivasi untuk 

bertanya 

Penggunaan bahasa Jawa panggilan 

‘nduk’ 

 

4.4.2. Keterkaitan antara alasan bergabung dalam program GEMALAPAS dengan teknik 

nonverbal kader lansia 

            Berdasarkan tinjauan hasil penelitian diketahui bahwa alasan kader lansia bergabung 

dalam program GEMALAPAS salah satunya karena ia merasa memiliki peran sebagai ibu 

bagi ibu-ibu muda di lingkungannya. Informan kader lansia menjelaskan bahwa ia secara 

tidak langsung dapat merasakan bagaimana ibu muda yang kini juga harus bekerja dan 

mengimbangi dengan pemberian ASI Eksklusif.  

          Dalam melakukan komunikasi dengan ibu ASI, salah satu teknik nonverbal yang 

digunakan oleh kader lansia adalah sentuhan berupa pelukan atau cium pipi kanan dan kiri. 

Kader lansia menjelaskan bahwa ia sudah biasa melakukan hal tersebut dikarenakan ia 

merasa memiliki kedekatan dengan ibu ASI atau hubungan kekeluargaan seperti ibu dan 

anak. 

Tabel 4.8. Keterkaitan antara alasan bergabung dalam program GEMALAPAS dengan 

teknik nonverbal kader lansia 

Alasan bergabung dalam 

program GEMALAPAS 

Teknik nonverbal 

Beranggapan memiliki peran 

sebagai ibu bagi ibu muda di 

lingkungannya 

Sentuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.3. Keterkaitan antara posisi kader lanjut usia dari sudut pandang ibu ASI dengan 

hambatan komunikasi 

  Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh temuan bahwa ibu ASI sering merasa 

sungkan untuk bertanya akan hal-hal tertentu yang bersifat vulgar seperti hal-hal mengenai 

puting yang sering dirasa sakit akibat memberikan ASI Eksklusif. Ibu ASI mengakui jika 

ia merasa sungkan berbicara dengan kader lansia karena kader lansia merupakan sosok 

yang leih tua dan dihormati sehingga ia mengaku topik pembicaraan yang bersifat vulgar 

tidak dapat diangkat untuk berbicara kepada ibu ASI karena cenderung tidak sopan. Untuk 

mengatasi hal ini, ibu ASI mengaku jika ia harus menyampaikan pesan kepada kader lansia 

melalui ibunya sendiri untuk menterjemahakan bahasa ‘puting’ tersebut sehingga tidak 

terkesan vulgar dikarenakan adanya budaya unggah-ungguh yang dianut oleh budaya Jawa.  

  Pandangan mengenai usia dipengaruhi oleh nilai budaya yang dianut suatu 

masyarakat tertentu, pada Kelurahan Sawojajar, mayoritas masyarakat bersuku Jawa 

menganut budaya unggah-ungguh yang menganut nilai harus menghormati yang lebih tua 

dan hal ini secara tidak langsung memberikan batasan bagi ibu ASI dalam berkomunikasi 

dengan kader lansia. 

Tabel 4.9. Keterkaitan antara posisi kader lanjut usia dari sudut pandang ibu ASI dengan 

hambatan komunikasi 

Posisi kader lanjut usia dari sudut 

pandang ibu ASI 

Hambatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sosok panutan Budaya unggah-ungguh 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Ketrampilan Komunikasi Interpersonal Kader Lanjut Usia dalam Promosi 

Kesehatan ASI Ekslusif 

 Ditinjau dari hasil wawancara dengan informan ibu ASI di dalam penyajian data, maka 

dapat dikatakan bahwa kader lansia memiliki ketrampilan interpersonal yang dibutuhkan oleh 

komunikator kesehatan di dalam menyampaikan pesan promosi kesehatan. Ketrampilan 

interpersonal yang dimiliki komunikator mendorong pada keefektivan pesan dan kenyamanan 

selama berinteraksi. Berdasarkan hasil temuan penelitian, informan ibu ASI menyatakan sejauh 

ini merasa nyaman berkomunikasi dengan kader lansia khususnya dalam kunjungan program 

GEMALAPAS dikarenakan pembawaan kader lansia  dalam menyampaikan pesan dan 

memberikan wawasan baru bagi ibu ASI. Promosi ASI Ekslusif yang dilakukan secara home visit 

ini selaras dengan pendekatan promosi kesehatan yang berpusat pada klien (Ewlwss & Simnett, 

1994), hal ini dikarenakan peran kader lansia disini sangat seimbang atau selevel dengan kliennya 

yaitu ibu ASI, pendekatan yang berorientasi secara langsung dan memperlakukan kerja sama 

antara ibu ASI dan kader lansia disebut dengan pendekatan kepada klien. Hal ini mencerminkan 

program GEMALAPAS yang berorientasi pada kesehatan ibu ASI dan balita selaku klien dengan 

memberikan penyuluhan yang terbaik hingga melakukan home visit. Disini kader lansia tidak 

hanya memberikan pengarahan atau pedoman namun juga sudah dianggap sebagai sosok keluarga 

atau dikategorikan dekat dengan ibu ASI, berdasar pada temuan kunci posisi kader lansia dari 

sudut pandang ibu ASI yaitu sebagai sosok ibu.  

Berdasarkan data Puskesmas Gribig terdapat peningkatan angka yang signifikan pada 

capaian ASI Ekkslusif di Kelurahan Sawojajar sebelum dan sesudah diadakannya program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMALAPAS, yaitu dari 27% pada Mei 2017 menjadi 80% pada Mei 2018. Promosi kesehatan 

dikatakan berhasil jika terjadi perubahan perilaku dari sasaran dan selanjutnya terdapat hubungan 

interpersonal yang dibina antara komunikator dan komunikan (Hardjana, 2007). Hubungan 

interpersonal yang baik didorong oleh interaksi antara komunikator dan komunikan dalam hal ini 

kader lansia dan ibu ASI. Ketrampilan interpersonal dalam membawa pesan yaitu teknik verbal 

dan non verbal harus dimiliki oleh kader lansia agar komunikasi dan interaksi dapat berjalan secara 

efektif (USAID, 2010). 

 Ditelusuri dari hasil penyajian data, terdapat beberapa temuan kunci ketrampilan 

komunikasi interpersonal yang digunakan oleh kader lansia dalam program GEMALAPAS yang 

dijelaskan oleh ibu ASI. Ketrampilan komunikasi interpersonal tersebut terbagi menjadi 2 antara 

lain yaitu yang tergolong dalam teknik verbal dan teknik non verbal. Berdasarkan hasil wawancara, 

informan ibu ASI menjelaskan bahwa teknik verbal dan nonverbal ini menjadi alasan komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh kader lansia berlangsung baik dan nyaman. Kenyamanan ini 

menurut informan mendorong keterbukaan dari ibu ASI untuk menceritakan mengenai 

masalahnya selama memberikan ASI Eksklusif. 

 Ditinjau dari teknik verbal, kader lansia telah dapat mempraktikkan beberapa aspek 

ketrampilan komunikasi verbal yang harus dimiliki dalam melakukan komunikasi interpersonal 

pada promosi kesehatan, salah satunya vocabulary (perbehendaraan kata). Vocabulary terkait 

dengan pendekatan kata-kata berdasarkan budaya atau bahasa setempat yang mendukung dalam 

promosi kesehatan (USAID, 2010). Kader lansia memilih menggunakan bahasa Jawa dalam 

menyampaikan pesan promosi ASI Eksklusif agar ibu ASI lebih mudah mengerti dengan apa yang 

disampaikan dan komunikasi bersifat lebih ringan. Komunikasi akan efektif jika pesan 

disampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti (Fitriani, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan kader lansia menyebutkan bahwa tidak ada batasan bahasa tertentu yang 

digunakan selama melakukan kunjungan, menurutnya selama ibu ASI dapat memahami maksud 

dari komunikasi, baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, keduanya bisa dilakukan. 

Namun, menurut informan kader lansia tersebut komunikasi dengan bahasa Jawa juga dapat 

mempermudah ibu ASI dalam memahami dan merasa nyaman dalam melakukan komunikasi. 

Informan kader lansia mengemukakan bahwa bahasa Jawa yang digunakan dalam percakapan 

dengan ibu ASI adalah bahasa yang sangat santai dan bersifat informal. Pertanyaan yang 

dilanturkan oleh kader lansia dalam bahasa Jawa juga bersifat ringan dan cenderung santai yang 

menurut kader lansia dapat mengurangi kecanggungan dalam berkomunikasi.Penggunaan bahasa 

lokal dalam promosi kesehatan dapat membuat suasana lebih santai dan terbuka (Albougami, 

2016). Latar belakang dari kader lansia yang mayoritas merupakan keturunan suku asli Jawa 

membuatnya sangat lafal dalam berkomunikasi dengan bahasa Jawa sehingga penggunaan bahasa 

Jawa dalam mengkomunikasikan mengenai masalah kesehatan sangat membuat suasana 

keakraban di antara kedua komunikator dan komunikan. Pertanyaan dalam bentuk bahasa Jawa ini 

juga kerap diguanakan oleh kader lansia untuk menanyakan hal-hal yang bersifat cenderung 

tertutup sehingga ibu ASI lebih nyaman untuk menceritakan mengenai kondisinya.  

Di dalam program GEMALAPAS, penggunaan bahasa Jawa juga digunakan sebagai 

panggilan kepada ibu ASI. Salah satu informan kader lansia menyebutkan bahwa dirinya menyebut 

ibu ASI yang ia dampingi dengan panggilan ‘nduk’ atau dalam bahasa Jawa artinya ‘nak’, Hal ini 

menggambarkan kedekatan antara ibu ASI dan kader lansia yang sama-sama telah menganggap 

dirinya sebagai keluarga. Selain hal tersebut yang membuat suasana menjadi akrab dan terbuka, 

diakui oleh informan ibu ASI bahwa kader lansia yang menggunakan bahasa Jawa cenderung 

bicara secara blak-blakan sehingga membuat ibu ASI juga mau menceritakan mengenai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masalahnya. Hal blak-blakan ini dicontohkan dengan kader lansia yang langsung menanyakan 

kondisi bagian tervital dari ibu ASI yaitu puting tanpa basa-basi. Hal ini secara tidak langsung 

merupakan selipan atau gertakan yang memancing ibu ASI untuk bercerita. Jika kader lansia tidak 

berbicara secara blak-blakan dan menggunakan bahasa yang cenderung formal, maka kecil 

kemungkinan bagi informan ibu ASI untuk menceritakan mengenai masalahnya dan bayinya yang 

bersifat vulgar mengingat tempat dilakukannya kunjungan adalah di rumahnya yang terbuka atau 

di ruang tamu, bukan di sebuah ruangan yang personal. 

 Menurut penelitian Miller-Day, M. (2008) mengenai komunikasi antara orang tua dan anak 

mengenai drugs, ditemukan bahwa keterbukaan oleh komunikan atau anak akan terdorong jika 

orang tua juga merasa terbuka dan komunikasi dilakukan dengan variasi topik dan tidak langsung 

mengarah pada inti pembicaraan misalnya yang tidak dianjurkan adalah orang tua mengatakan 

secara langsung tidak boleh  menggunakan drugs tanpa disertai dengan alasan yang jelas mengapa 

drugs tidak boleh digunakan. Di dalam program GEMALAPAS, kader lansia cenderung untuk 

memberikan gambaran mengenai pentingnya ASI sebagai alasan agar ibu ASI melakukan 

pemberian ASI Eksklusif, misalnya ASI dapat membuat sistem imun bayi lebih kuat dan tidak 

mudah sakit, selain itu beberapa pesan yang disampaikan oleh kader lansia juga meluruskan 

mispersepsi dari ibu ASI mengenai perubahan bentuk payudara, segi kepraktisan dan juga 

pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.  

Selain pesan yang disampaikan menggambarkan adanya teknik verbal kader lansia untuk 

meluruskan mispersepsi, memberikan rasa yakin, informasi, dll. informan ibu ASI 

mengemukakakn bahwa kader lansia dalam berkomunikasi kerap menyampaikan humor. Humor 

disampaikan dalam bahasa Jawa berisi guyonan ringan misalnya tentang keinginan ibu ASI untuk 

memiliki anak lagi. Berdasarkan penelitian Ziv, A. (2009), peran humor sebagai fungsi sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam hubungan interpersonal yaitu dapat mengurangi tingkat depresi, menambah keuntungan 

secara psikologis, dan menunjukkan rasa perhatian. Dalam hal ini kader lansia memperlihatkan 

rasa perhatian kepada ibu ASI melalui humor yang bersifat personal, adanya waktu untuk 

melontarkan humor juga sekaligus menggambarkan bahwa kader lansia meluangkan waktu lebih 

untuk berbicara dengan ibu ASI, bukan hanya semata-mata memberikan paksaan pada ibu ASI 

untuk memberikan ASI Eksklusif. 

Penelitian Morse, dkk (2018) mengenai improvisasi humor dalam promosi kesehatan 

kepada lansia menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis penyampai humor yaitu pasif dan aktif. Humor 

aktif adalah dimana kader lansia menempatkan diri sebagai seseorang yang improvisasi dan ibu 

ASI sebagai humor pasif artinya menerima dan hanya sebatas pada mendengarkan humor. Pada 

usia lanjut kemampuan untuk mengimprovisasi humor cenderung menurun karena daya 

imajinatifnya yang juga menurun (Proyer, dkk, 2009). Pada program GEMALAPAS, kader lansia 

memberikan humor yang menurut informan ibu ASI lucu dan membuat pribadi lansia di matanya 

sebagai pribadi yang lucu. Hal ini juga akhirnya yang mendukung rasa nyaman dalam komunikasi 

interpersonal keduanya. Di dalam promosi kesehatan, humor termasuk dalam komunikasi verbal 

yang akan mendukung komuniikasi berjalan dengan efektif dikarenakan membuat suasana 

menjadi lebih santai (USAID, 2010). 

Humor dinyatakan menjadi salah satu alasan ibu ASI menjadi mau terbuka dan akhirnya 

bercerita mengenai keluh kesahnya. Di dalam promosi kesehatan, humor membantu suasana 

menjadi lebih relax, meningkatkan hubungan dengan orang lain, dan mengurangi emosi negatif 

seperti amarah (Gremigni, 2012). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan ibu ASI secara 

tidak langsung memperlihatkan sifat ibu kader lansia yang relax dan santai karena kader lansia 

menyelipkan humor. Humor yang dilontarkan oleh kader lansia secara tidak langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menggambarkan keinginan untuk mengenal ibu ASI atau lawan bicaranya lebih dalam. Rasa ingin 

mengenal lebih dalam di dalam hubungan interpersonal dapat mengarah pada afeksi (Griffin, 

2014). 

Di program GEMALAPAS pesan humor tidak menggambarkan pesan mengenai ASI 

Eksklusif atau hal-hal terkait kesehatan namun lebih mengarah pada hal-hal personal atau yang 

berkaitan dengan ibu ASI. Namun, temuan kunci humor sebagai teknik verbal yang dimiliki oleh 

kader lansia ini justru memperkuat hubungan interpersonal antara ibu ASI dan kader lansia. Hal 

ini tergambar dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa adanya humor membuatnya lebih 

mau terbuka. Keinginan terbuka didorong oleh persepsi ibu ASI kepada lansia bahwa lansia adalah 

pribadi yang terbuka dan blak-blakan. Adanya sikap mau terbuka dan nyaman merupakan yang 

dibutuhkan dalam promosi ASI di GEMALAPAS dikarenakan berdasarkan hasil penelitian salah 

satu topik atau tindakan yang harus dilakukan oleh kader lansia adalah bertanya mengenai masalah 

yang dialami ibu ASI. 

Salah satu lansia disini juga bahkan mengemukakan bahwa dengan adanya keterbukaan 

posisi mereka menjadi lebih dipercaya oleh ibu ASI. Hal ini didukung oleh pernyataan Negri, dkk 

(2010), bahwa hubungan interpersonal mendorong pada rasa percaya yang dimiliki komunikan 

kepada komunikator. Penelitian Corbin,dkk (2018) menjelaskan bahwa di dalam promosi 

kesehatan terdapat partnership antara penyedia promosi kesehatan dan kliennya yang sangat 

penting dilihat agar dapat memaksimalkan hasil akhir dari promosi kesehatan. Hal ini berakhir 

pada mutual respect dan rasa pecaya yang akan memperkuat pengambilan keputusan yang harus 

dibuat oleh komunikan. Dalam hal ini ibu ASI sudah menggambarkan mutual respect di antara 

hubungannya dengan kader lansia sehingga setuju dan mau menjalankan anjuran dari kader lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karena kader lansia dianggap memiliki pengalaman yang serupa dengannya yaitu menjadi seorang 

ibu. 

Ditinjau dari teknik nonverbal, pada awal pertemuan kader lansia dan ibu ASI yang 

dilakukan secara home visit, dijelaskan oleh informan ibu ASI bahwa first impression mereka 

merasa nyaman dan senang berbicara dengan kader lansia dikarenakan ekspresi wajah yang 

tersenyum. Ekspresi wajah menurut (Frith, 2009) memiliki peran untuk dapat memungkinkan 

komunikan atau ibu ASI memprediksikan apa yang dipikirkan oleh komunikator atau kader lansia. 

Menurut Ekman (1993), ekspresi wajah tersenyum dapat menggambarkan berbagai macam 

perasaan seperti bingung atau senang. Fasel & Luettin (2003) mengemukakan bahwa ekspresi 

wajah akan menggambarkan komunikasi verbal dan nonverbal yang ingin ditunjukkan oleh 

komunikator. Dalam promosi kesehatan ekspresi wajah sangat menentukan penerimaan dari klien 

(USAID, 2010). Bahkan di dalam penelitian mengenai promosi kesehatan interpersonal oleh 

Hutagaol & Agustin (2012) ditemukan bahwa ekspresi wajah yang tidak ramah dari petugas 

kesehatan dapat menghambat keberhasilan dari promosi kesehatan yang dilakukan. 

 Informan ibu ASI di dalam penelitian ini mendeskripsikan ekspresi wajah kader lansia 

tidak mengkerut dan selalu terlihat tersenyum selama bertatap muka dengan ibu ASI. Menurut 

kader lansia, mereka sengaja menunjukkan ekspresi wajah tersenyum sebagai lambang dari sifat 

ramah agar ibu ASI mau membuka diri dan merasa nyaman berkomunikasi dengannya. Fridlund 

& Russell (2006) menjelaskan bahwa ekspresi wajah tersenyum dapat diartikan sebagai ekspresi 

wajah yang menunjukkan keramahan. Jika dihubungkan dengan budaya, maka budaya di 

Indonesia memang kental dengan keramahan, ditunjukkan dengan adanya budaya 3S dalam 

pelayanan dan pemberian informasi kesehatan yaitu Senyum, Sapa, dan Salam (Komariah, dkk, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Frith (2009), ekspresi wajah juga harus diselaraskan oleh rasa atau isi pesan yang 

ingin disampaikan. Misalnya jika pesan tersebut bahagia maka ekspresi yang ditunjukkan bahagia 

dan sebaliknya. Adanya ketidakselarasan antara isi pesan dengan ekspresi wajah justru akan 

menimbulkan mispersepsi dan kesenjangan komunikasi (USAID, 2010). Untuk itu ekspresi wajah 

kader lansia yang menunjukkan bahagia sesungguhnya menggambarkan emosi dan isi pesan yang 

ingin disampaikannya kepada ibu ASI. Ekspresi wajah ini juga sekaligus menunjukkan perasaan 

kader lansia yang senang bertemu dengan ibu ASI. Berdasarkan hasil wawancara dengan kader 

lansia belum pernah terjadi penolakan selama melakukan kunjungan ke rumah ibu ASI. 

Berdasarkan penelitian Wolffhechel, dkk (2014), ekspresi wajah memainkan peranan penting pada 

first impression komunikan dan menentukan kelanjutan dari hubungan yang akan dijalankan. 

Dalam hal ini hubungan yang baik ke depan sangat dibutuhkan khususnya sebagai program 

pendukung ASI Eksklusif.  

Penelitian He, dkk (2018), menemukan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan signifikan 

antara senyuman dan perasaan keterbukaan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini yang 

menjelaskan bahwa ibu ASI mau terbuka karena kader lansia terlihat sebagai pribadi yang ramah 

pada awal pertemuan. Ekspresi wajah ramah ini juga dibalas serupa oleh ibu ASI. Kader lansia 

GEMALAPAS tidak memenuhi sudut pandang umum mengenai lansia yang cenderung galak dan 

kurang ramah pada yang lebih muda. Sebagai seorang kader yang harusnya mempengaruhi 

komunikan untuk mengikuti sikap atau pandangan tertentu di dalam promosi kesehatan, maka 

kader lansia sudah memiliki kesadaran penuh untuk membawakan dirinya agar membuat lawan 

bicaranya merasa nyaman. Rasa nyaman dan mau terbuka sangat penting dalam promosi ASI 

Eksklusif karena pada pelaksanaannya bahasan mengenai ASI Eksklusif merupakan bahasan yang 

kadang bersifat personal dan menurut USAID (2010) tujuan promosi kesehatan adalah mengarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pada keterbukaan klien sehingga tentunya akan baik jika ibu ASI bersifat terbuka kepada kader 

lansia.  

Selain terdapat ekspresi wajah yang ditemukan sebagai teknik nonverbal dalam penelitian 

ini yang mendorong pada ketrampilan interpersonal, sentuhan juga menjadi salah satu teknik 

nonverbal yang digunakan oleh kader lansia dalam berkomunikasi dengan ibu ASI. Dlam menutup 

kunjungannya dengan ibu ASI, kader lansia dan ibu ASI kerap melakukan sentuhan fisik yaitu 

digambarkan seperti salim tangan, cium pipi kanan dan kiri, bahkan memberikan pelukan. Menurut 

penelitian Choy & Khalib. (2013), sentuhan termasuk dalam seni yang dikembangkan oleh budaya 

di dalam hubungan interpersonal. Namun, sentuhan dapat menjadi boomerang jika tidak 

digunakan oleh orang, waktu, dan tempat yang tepat. Sentuhan yang salah justru dapat 

menimbulkan mis persepsi antara komunikator dan komunikan (USAID, 2010). Di dalam dunia 

medis profesional sendiri, sentuhan dihindari kecuali termasuk dalam prosedur medis. Berbeda 

dengan program GEMALAPAS yang termasuk dalam promosi kesehatan, sentuhan dilakukan 

namun bukan untuk kepentingan kesehatan seperti kesehatan medis, namun lebih kepada lambang 

afeksi dan perhatian kepada ibu ASI. 

4.5.2. Expert & Referent Power Kader Lanjut Usia dalam Promosi Kesehatan ASI Eksklusif 

Menurut Allwood, J. (1980), di dalam hubungan interpersonal  ada seseorang yang 

memiliki power yang lebih besar yang membuatnya dapat membawa pengaruh atau persuasi 

kepada orang lain atau disebut subordinat. Power untuk mempengaruhi atau persuasi yang terlibat 

dalam hubungan interpersonal dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu apa yang menentukan sikap 

komunikator dalam mengeluarkan power tertentu dan apa yang menentukan reaksi dari komunikan 

atas perilaku yang ditunjukkan oleh komunikator (French&Raven, 1959). Dalam penelitian ini 

peneliti melihat pada manifest power atau power yang diperlihatkan dari teknik verbal dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nonverbal yang ditunjukkan dari komunikasi interpersonal antara kader lansia dan ibu ASI 

(Dunbar, 2015). 

 Power seringkali tidak disadari oleh yang memilikinya di dalam hubungan interpersonal, 

hal ini dikarenakan power tidak hanya didasari oleh hubungan antara kedua orang namun juga 

dipengaruhi oleh norma budaya di lingkungan secara keseluruhan (Dunbar, 2015). Dalam hal ini 

kader lansia dipilih oleh Puskesmas Gribig untuk menjadi promotor ASI Eksklusif dikarenakan ia 

memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi dalam budaya Jawa yaitu dihormati sebagai sosok 

yang lebih tua. Untuk itu, Puskesmas Gribig melihat kader lansia sebagai sosok yang memiliki 

power secara sosial untuk berkomunikasi dengan ibu ASI dan dapat digunakan sebagai keuntungan 

dalam penyampaian pesan.  

Menurut  French&Raven (1959) dalam melihat power seseorang terutama komunikator, 

persepsi komunikan atas komunikator yang paling penting dilihat. Bagaimana dan seperti apa 

seorang komunikan memandang komunikator, disitulah letak powernnya berada. Jika lawan bicara 

puas maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari komunikasi yang dilakukan. Power 

menentukan topik yang kita diskusikan, opini yang dibagikan, ekspektasi dari lawan bicara, dan 

sikap komunikasi yang kita ambil (Dunbar, 2015). Relasi antara komunikator dan komunikan ini 

dapat dilihat dari segi kualitatif yang dikategorikan sebagai bases of power. Namun, menurut 

Raven&French (1959), bases of power dari seorang komunikator bisa berbeda dengan power yang 

ingin ditunjukkannya. Bases of power didukung dengan adanya kemampuan komunikator 

menyampaikan pesan atau disebut dengan tingkat atraktivitasnya dan juga informasi atau latar 

belakang dari komunikator sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program GEMALAPAS yang berupa home visit dan di dalamnya terdapat komunikasi 

interpersonal antara ibu ASI dan kader lansia memberikan pemahaman mengenai bagaimana 

hubungan tersebut berlangsung. Dalam interaksi ini terlihat power lebih dimiliki oleh kader lansia 

dinilai dari kuasanya dalam menentukan topik yang didiskusikan, memulai atau menginisiasi 

pembicaraan dengan maksud mempengaruhi ibu ASI, dan aktif bertanya serta mendengarkan 

keluh kesah ibu ASI hingga pemberian solusi. Berdasarkan teori bases of power (Raven & French, 

1959), maka tinjauan bases of power akan dianalisis dari persepsi komunikan yaitu ibu ASI dan 

juga melihat bagaimana power yang sebenarnya dirasa dimiliki oleh kader lansia yang digunakan 

sebagai landasan sikap dalam menyampaikan pesan. 

Ditinjau berdasarkan hasil penyajian data, posisi kader lansia dari sudut pandang ibu ASI 

terbagi menjadi 3 yaitu sosok panutan, sosok ibu, dan utusan dari Puskesmas. Berdasarkan hasil 

temuan, ibu ASI memandang kader lansia sebagai sosok panutan, yaitu memiliki pengalaman 

terlebih dahulu sebagai seorang ibu. Menurut informan ibu ASI, dalam melakukan promosi ASI 

Eksklusif kader lansia sering memberikan informasi ataupun pandangan baru mengenai ASI 

Eksklusif, manfaat ASI, dan hal-hal alternatif dalam merawat bayi. Kemampuan seseorang dalam 

membagikan informasi terkait suatu hal dikarenakan memiliki pengetahuan atas hal tersebut 

disebut dengan expert power. Expert power ini juga ditunjukkan oleh kader lansia yang 

menjelaskan dirinya memiliki pengalaman sebagai ibu sehingga informasi yang diberikannya 

bersifat valid. 

Expert power ini juga dapat dilihat dengan perkataan verbal seperti rasa sepenanggungan 

yang dialami oleh ibu ASI, misalnya ibu ASI merasa percaya dengan anjuran obat yang diajarkan 

oleh kader lansia sebagai komunikator maka anjuran yang diberikan seperti membersihkan puting 

dan makan makanan sehat akan dilakukan oleh ibu ASI. Hal ini tercermin saat informan ibu ASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengatakan bahwa alasan dirinya mengikuti anjuran dari kader lansia adalah karena dirinya 

menganggap kader lansia juga memiliki pengalaman seperti ibu dan adalah seorang ibu seperti 

dirinya. Salah satu informan ibu ASI yaitu NS menjelaskan bahwa ia mau mengikuti saran dari 

kader lansia karena pengalamannya yang pernah menjadi seorang ibu lebih banyak dari dirinya. 

Rasa percaya yang ditimbulkan seseorang karena informasi yang didapatkannya dari komunikator 

disebut dengan expert power. Hal ini mirip terjadi pada hubungan yang terjadi di dalam program 

GEMALAPAS, dimana sikap ingin meniru ibu ASI juga didorong atas rasa atraktif yang dimiliki 

oleh kader lansia karena dianggap oleh ibu ASI sebagai sosok yang berpengalaman dalam 

mengurus anak dan memberikan ASI. Pengalaman kader lansia ditunjukkan dari komuniikasi 

verbal yang dilakukan yaitu kemampuan memberikan informasi atas suatu masalah serta 

meluruskan mispersepsi dari ibu ASI. Power ini dinilai sangat tinggi di dalam hubungan ibu ASI 

dan kader lansia ini dikarenakan ibu ASI mau mengikuti anjuran yang diberikan oleh kader lansia 

meskipun terkadang tidak sesuai dengan anjuran medis, misalnya bagaimana ibu ASI mengikuti 

anjuran mengenai penggunaan bawang merah yang dibalurkan ke bayinya saat bayinya demam 

padahal hal ini tidak terdapat pada buku panduan ataupun rujukan tenaga profesional medis. Atas 

anjuran yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, kader lansia dinilai 

memiliki expert power sehingga dapat memberikan informasi yang valid mengenai ASI dan bayi, 

Selain karena memiliki pengalaman, perbedaan usia yang signifikan antara ibu ASI dan 

kader lansia dinilai ibu ASI sebagai indikator atas pandangan ibu ASI yang menjadikan kader 

lansia sebagai sosok panutan. Ibu ASI menjelaskan bahwa ia memandang kader lansia sebagai 

sosok yang perlu dihormati dan dianut karena usia yang lebih tua berlandaskan juga pada budaya 

Jawa yang dianut oleh keduanya. Adapun menghormati sosok yang lebih tua juga berkaitan dengan 

budaya Jawa ‘unggah-ungguh’ yang dilihat sebagai budaya yang berpengaruh besar pada kader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lansia dan ibu ASI yang merupakan masyarakat suku Jawa. Menurut Raven&French (1959), 

persepsi yang dimiliki komunikan untuk mengidentifikasi dan meniru diri komunikator dalam 

bersikap, berkata, dll menandakan referent power yang dimiliki oleh komunikator dalam hal ini 

kader lansia.  

Berdasarkan temuan penyajian data, ibu ASI memandang kader lansia sebagai sosok ibu. 

Hal ini dinilai ibu ASI berdasarkan perhatian khusus padanya di saat kunjungan seperti 

menanyakan kondisi bayi dan dirinya. Kader lansia diakui memiliki empati atas masalah ibu ASI 

dengan menyatakan beberapa pernyataan yang menyatakan mengikuti perasaan lawan bicara dan 

memberikan solusi atas masalah yang dimiliki. Salah satu informan ibu ASI menjelaskan bahwa 

kader lansia dinilai sudah seperti ibunya sendiri terutama bagi ibu ASI yang tinggal berjauhan 

dengan ibunya dikarenakan perhatian-perhatian yang diberikan olehnya, seperti menyapa di saat 

berada di luar kunjungan dan juga secara rutin menanyakan kondisi yang dikategorisasikan sebagai 

perhatian. Salah satu contoh perhatian yang diakui diberikan oleh kader lansia kepada ibu ASI 

adalah di saat ibu ASI sakit dan tidak dapat mengunjungi Posyandu saat waktu kunjungan, kader 

lansia membawakan tensi ke rumah ibu ASI saat kunjungan agar sekalian mengecek kesehatan ibu 

ASI. Hal ini bagi ibu ASI dinilai sebagai perhatian khusus atau personal yang diberikan oleh kader 

lansia. Berdasarkan power bases, seseorang yang melihat seseorang dikarenakan admirasinya 

sehingga mau meniru sikap atau sifatnya disebut ke dalam tipe referent power.  

Temuan penelitian yang mendorong kader lansia pada referent power juga ditunjukkan 

oleh rasa oneness yang dimiliki oleh ibu ASI setelah berkomunikasi dengan kader lansia. Referent 

power ditemukan apabila komunikan merasa satu dengan komunikator dan ingin menjalin 

hubungan lebih dekat (French&Raven, 1959). Hal ini ditunjukkan oleh ibu ASI yang 

mengemukakan bahwa kader lansia sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Informan ibu ASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjelaskan bahwa setelah kunjungan, kader lansia diminta untuk tinggal terlebih dahulu untuk 

mengobrol atau bermain dengan bayinya. Ibu ASI yang tinggal berjauhan dengan ibu kandungnya 

di dalam penelitian ini juga menganggap kader lansia seperti ibunya sendiri dan meminta solusi 

kepada lansia setiap ada masalah. Semakin nyaman hubungan atau relasi yang dibangun dan 

komunikasi yang lebih jauh, maka referent power semakin besar (French&Raven, 1959). 

Kemampuan interpersonal kader lansia dapat ditinjau dari kemampuan teknik verbal dan 

nonverbalnya yang mendukung kenyamanan ibu ASI untuk berbicara  lebih lanjut dengan kader 

lansia. Berdasarkan temuan penelitian diperoleh data bahwa ibu ASI merasa nyaman berbicara 

dengan kader lansia karena beberapa teknik verbal dan nonverbal yang digunakan lansia saat 

berkomunikasi menjelaskan dirinya sebagai pribadi yang ramah dan terbuka. Misalnya 

komunikasi lansia yang menggunakan bahasa Jawa, humor, dan sebagai pendengar yang baik 

mendorong adanya keterbukaan ibu ASI dalam berkomunikasi dengan kader lansia. Dua dari 

informan ibu ASI juga menjelaskan bahwa hubungan yang dibina dengan kader lansia tidak hanya 

sampai pada kunjungan saja, namun berlanjut di luar rumah, seperti saat bertemu di Posyandu, 

masjid, dll. Ibu ASI juga tidak sungkan untuk bertanya lewat WA ke kader lansia mengenai 

masalah yang ia atau bayinya alami. Hal ini berbeda dengan relasi antara dokter pasien yang 

cenderung bersifat formal, hubungan tersebut cenderung selesai setelah pengobatan dilakukan, 

pada orang yang kita segani kita cenderung akan sungkan untuk misalnya menegur terlebih dahulu 

atau bahkan mengobrol jika tidak ada kepentingan. 

Dalam konsep power bases, referent power dalam persepsi komunikan juga didorong oleh 

daya atraktif dari komunikator. Semakin atraktif seorang komunikator dalam berkomunikasi maka 

semakin tinggi referent power di pandangan komunikan (French&Raven, 1959). Menurut 

Raven&French (1959), rasa atraktif komunikator ini dapat dipengaruhi oleh seberapa besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengalaman yang dimilikinya, semakin tinggi pengalamannya akan semakin atraktif juga dirinya 

di mata komunikan.  

Referent power juga harus dapat dibedakan dari tipe power lainnya yang juga 

mengoperasikan hal yang sama. Yang membedakan referent power yang dimiliki kader lansia ini 

dibandingkan power lainnya adalah pada reward dan punishment yang diberikan oleh kader lansia. 

Di dalam hubungan kader lansia ini tidak ada reward atau punishment berdasarkan hasil 

wawancara terdapat kecenderungan ibu ASI yang nyaman berbicara dengan kader lansia dan mau 

melanjutkan hubungan murni karena mendapatkan kepuasan hubungan selama berkomunikasi 

dengan kader lansia. Komunikator yang memiliki referent power akan dipandang sebagai opinion 

leader atau yang pendapatnya sangat didengarkan oleh komunikan (French&Raven, 1959). Ibu 

ASI juga mengikuti apa yang kader lansia lakukan sehingga hal ini menjadi konsep identifikasi 

yang sangat jelas dilakukan. Semakin banyak tingkat kesukaan ibu ASI kepada kader lansia maka 

referent power nya akan semakin besar. Ketertarikan ini juga tergambarkan dari rasa ingin tahu 

ibu ASI yang besar pada kader lansia yaitu melontarkan beberapa pertanyaan, pengalaman dari 

kader lansia menjadi nilai sendiri bagi ketertarikan ibu ASI. 

Berdasarkan tinjauan dan analisis dari power bases di atas, dapat dijelaskan bahwa Ibu ASI 

lebih melihat kader lansia sebagai sosok yang memiliki kecenderungan tergolong ke dalam 

referent power ditinjau dari bagaimana cara ibu ASI melihat kader lansia sebagai sosok yang 

atraktif dan nyaman diajak bicara, mendorong rasa onenness di antara keduanya, dan melihat lansia 

sebagai sosok panutan dalam menjalankan masa pemberian ASI Eksklusif. Referent power ini juga 

diperkuat dengan pengalaman dari kader lansia yang semakin mendorong rasa atraktif yang 

dimiliki kader lansia tersebut. Meskipun memiliki pengalaman yang lebih banyak dari ibu ASI, 

namun berdasarkan tinjauan hasil wawancara kader lansia tidak menjadi lebih dominan atau center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam berbicara, keduanya sama-sama imbang dalam pembicaraan seperti dijelaskan bahwa kader 

lansia memberikan pertanyaan kepada ibu ASI menanyakan kabar ibu ASI dan bayi, hal ini secara 

tidak langsung menunjukkan bahwa kader lansia memberikan kesempatan kepada ibu ASI untuk 

berbicara dan menjelaskan mengenai masalahnya. Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa power yang dibawa dan dipandang kader lansia ada di dalam dirinya tidak dapat 

ditunjukkannya dengan maksimal dan justru pembawaannya yang hangat dan membuat suasana 

komunikasi lebih nyaman membuat dirinya dipandang sebagai sosok referent power. Menurut 

Raven&French (1965), semakin banyak power yang dibawa oleh seseorang dan berhasil 

ditunjukkannya dalam berkomunikasi akan membuat powernya semakin besar dan lengkap di mata 

komunikan. 

Berdasarkan temuan penyajian data, kader lansia juga dipandang sebagai sosok utusan dari 

Puskesmas sehingga kader lansia mendapatkan informasi yang valid mengenai ASI Eksklusif. Jika 

hanya ditinjau dari kata-kata yang menyebutkan bahwa kader lansia memperkenalkan diri sebagai 

utusan Puskesmas, maka hal ini akan sejalan dengan konsep dari legitimate power yang 

menunjukkan power seseorang karena jabatan atau kedudukan yang ia miliki. Namun, kader lansia 

menyebutkan bahwa Puskesmas mempengaruhi informasi sekaligus menambah pengetahuan yang 

dimilikinya mengenai ASI Eksklusif. Informasi ini yang dianggap kader lansia membuatnya valid 

memberikan informasi kepada ibu ASI. Di dalam konsep power bases, hal ini dinyatakan tergolong 

sebagai tipe expert power yaitu menilai seseorang memiliki power atas informasi yang 

dibagikannya. Expert power kader lansia juga ditunjukkan dari pernyataannya yang menyebutkan 

bahwa informasi yang ia berikan kepada ibu ASI tidak bersifat sembarangan namun pengetahuan 

itu ia dapatkan dari Puskesmas. Secara tidak langsung, kader lansia memberikan gambaran bahwa 

ia memiliki kemampuan dalam bidang ASI Eksklusif. Salah satu teknik verbal yang menunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pada expert power adalah bagaimana kader lansia memperbaiki mispersepsi ibu ASI yang salah 

mengenai ASI Eksklusif. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa pengalaman dan informasi yang ia 

miliki. Untuk itu, atas pegalaman dan informasi tersebut ibu ASI memandang kader lansia 

memiliki expert power. 

4.5.3. Caring sebagai Tipe Interaksi Dominan Kader Lanjut Usia dalam Promosi 

Kesehatan ASI Eksklusif  

 Menurut USAID (2010), komunikasi efektif di dalam komunikasi kesehatan akan 

menghasilkan hubungan yang baik antara klien dan petugas kesehatan. Hubungan ini didukung 

oleh komunikasi verbal dan non verbal yang dilakukan oleh komunikator khususnya dalam 

melakukan promosi kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Berdasarkan hasil tinjauan dalam penyajian 

data, temuan dari tipe interaksi ditunjukkan paling banyak oleh ekspresi verbal atau dalam hal ini 

bahasa atau topik pembicaraan dari kader lansia dengan ibu ASI.  

Berdasarkan temuan wawancara yang membedah isi kunjungan GEMALAPAS, pada awal 

pertama berjumpa dengan ibu ASI, kader lansia dijelaskan biasanya menyapa ibu ASI dengan 

ekspresi wajah tersenyum dan bertanya bagaimana kabar ibu ASI dan bayinya. Menurut Negri, 

dkk (2008), sapaan hangat yang menanyakan kabar sangat membantu suasana bagi kedua pihak 

khususnya klien menjadi lebih relax dan tentunya meningkatkan efektivitas komunikasi 

interpersonal di antara keduanya. Setelah memberikan sapaan dan menanyakan kabar maka kader 

lansia akan dipersilakan masuk ke rumah ibu ASI. Selanjutnya kader lansia akan menjelaskan 

maksud kedatangannya yaitu pengecekan bulanan bagi bayi ASI Eksklusif, hal ini dilanjutkan 

dengan pertanyaan mengenai adakah masalah atau kendala dari ibu ASI dan bayinya. Tidak 

langsung bertanya mengenai masalah, biasanya kader lansia memberikan beberapa pertanyaan 

seperti “Apakah ASI masih lancar?”, “Apakah baby sehat dan masih ASI?”. Pertanyaan ini akan 

dijawab oleh ibu ASI terlebih dahulu. Setelah itu biasanya kader lansia memberikan waktu kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ibu ASI untuk menceritakan mengenai masalahnya atau kondisi babynya. Pada tahap ini 

berdasarkan temuan kunci penelitian, kader lansia digolongkan telah menjadi pendengar yang baik 

(active listening) melihat topik pembicaraan yang bervariasi dan tingkat wawasan atau 

pengetahuan kader lansia dalam memberikan respon di dalam komunikasi. 

 Setelah mengetahui permasalahan dari ibu ASI atau bayinya, maka kader lansia biasanya 

menawarkan beberapa solusi dari permasalahan yang dimiliki atau bisa dibilang nasehat dan 

anjuran yang bersifat sangat tradisional. Misalnya saat bayi dari ibu ASI sakit maka kader lansia 

menyarankan agar ibu segera makan dan minum sayur dan buah agar ASI juga mengandung 

vitamin, lalu kader lansia meminta ibu untuk membuat obat-obat alternatif seperti bawang merah 

atau bawang putih dioleskan ke seluruh badan bayi. Terakhir, kader lansia juga akan melakukan 

pencatatan untuk data yang diminta oleh Puskesmas. Kader lansia juga biasanya memberikan 

anjuran yang merupakan titipan dari Puskesmas untuk dilakukan oleh ibu ASI. Setelahnya 

pembicaraan kebanyakan diisi mengenai topik-topik di luar ASI dan bayi, topiknya beragam dari 

keluarga hingga mengenai lingkungan sekitar. 

Berdasarkan rangkuman tinjauan hasil wawancara tersebut, promosi ASI Eksklusif yang 

dilakukan oleh kader lansia tergolong dominan pada tipe interaksi caring hal ini dijelaskan dengan  

penemuan terciptanya hubungan yang baik antara kader lansia dan ibu ASI yang didukung oleh 

beberapa aspek dalam tipe caring menurut Negri, dkk (2008), ditunjukkan dengan ekspresi wajah 

dan sentuhan atau gesture yang dilakukan oleh kader lansia. Sentuhan dan ekspresi wajah yang 

dilakukan oleh kader lansia dan diterima oleh ibu ASI menunjukkan bahwa kader lansia 

menggunakakn bahasa non verbal yang tepat dimana dalam tipe interaksi caring, hal ini penting 

untuk dilakukan (USAID, 2010). Berdasarkan hasil wawancara, teknik nonverbal yang digunakan 

oleh kader lansia tersebut tidak mengganggu privasi atau kenyamanan dari ibu ASI karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hubungan di antara keduanya sudah dijelaskan memiliki kedekatan seperti hubungan ibu dan anak 

sehingga adanya sentuhan yang dilakukan seperti salam yang menunjukkan rasa hormat kepada 

yang lebih tua, cium pipi kanan dan kiri atau berpelukan saat berpisah menurut mereka justru 

adalah hal yang wajar dan menambah keakraban. 

Setelah memberikan ekspresi wajah yang menunjukkan ekspresi bahagia dan memberikan 

salam kepada ibu ASI saat awal bertemu, berdasarkan temuan hasil wawancara, kader lansia 

menanyakan kabar dari ibu ASI dan juga bayinya, hal ini menurut Negri, dkk (2008) 

menggambarkan solicit feelings yang dilakukan oleh kader lansia. Solicit feelings adalah usaha 

untuk mengetahui perasaan klien yang digambarkan dengan inisiatif untuk bertanya. Dalam 

kunjungan, kader lansia juga memberikan waktu kepada ibu ASI untuk bercerita mengenai 

masalahnya, selanjutnya kader lansia memberikan respon atau solusi yang ia sebutkan berdasarkan 

pengalamannya dan telah ia lalui. Misalnya saat ibu ASI mengeluhkan keadaan babynya yang agak 

demam, maka berdasarkan tinjauan wawancara kader lansia cenderung lebih santai memberikan 

responnya dan mengatakan jika bayi akan sembuh jika diberi beberapa obat tradisional seperti 

bawang merah, dll sebelum dibawa ke dokter. Ibu ASI menjelaskan jika ia mengikuti saran dari 

kader lansia dan selama ini anjuran-anjuran tersebut sangat mujarab dan ampuh bagi kesehatan 

bayinya. Kader lansia juga sering menggunakan kata ‘dulu’ pada saat ia menyampaikan pesan 

promosi kesehatan yang secara tidak langsung ingin menggambarkan bahwa dulu ia sempat 

menggunakan cara tersebut pada saat merawat anak atau selama pemberian ASI Eksklusif. Hal ini 

mengarah atau menunjukkan pada sikap memberikan rasa yakin (give assurance) oleh kader 

lansia. Kader lansia dalam program GEMALAPAS secara rutin memberikan pernyataan bahwa ia 

dulu dapat memberikan ASI meskipun bekerja, hal ini menjadi refleksi bagi ibu ASI khususnya 

yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kader lansia memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemampuan memberikan pesan positif (show positive regard) kepada ibu ASI dan menggolongkan 

interaksinya pada tipe interaksi caring. 

Berdasarkan hasil tinjauan wawancara ditemukan bahwa kader lansia memiliki 

kemampuan sebagai pendengar yang baik di saat ibu ASI bercerita mengenai masalahnya. Respon 

kader lansia yaitu mendengarkan dengan baik tanpa sibuk sendiri dan ikut merasakan apa yang 

dirasakan oleh ibu ASI menunjukkan bahwa kader lansia telah dapat merefleksikan emosi ibu ASI. 

Rasa afeksi yang ditimbulkan berkaitan dengan emosi atau perasaan yang juga mempengaruhi 

hubungan keduanya yang sama-sama saling menganggap sebagai keluarga. Bentuk dukungan juga 

diberikan oleh kader lansia dengan cara memberikan semangat kepada ibu ASI khusunya yang 

bekerja untuk terus memompa ASInya untuk bayinya. Kader lansia bertanya apakah ibu ASI masih 

memberikan ASI meskipun bekerja dan memberikan pujian bahwa ibu ASI tersebut luar biasa 

karena konsisten dalam memberikan ASI. Hal yang dilakukan oleh kader lansia ini termasuk pada 

memvalidasi usaha dan pengalaman ibu ASI (validate the patient’s experience and efforts) dan 

mengungkapkan dukungan dan kerjasama (express support and partnership) kedua hal ini 

tergolong pada tipe interaksi caring oleh komunikator kesehatan. Dukungan dan kerjasama juga 

ditunjukkan oleh kader lansia yang menurut ibu ASI memanggil dirinya di saat jadwal Posyandu 

atau pengecekan bayi ke rumah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengingat agar ibu ASI tidak 

ketinggalan pemeriksaan bayi yang rutin dilakukan. 

Meskipun dominan pada tipe interaksi caring, kader lansia juga melakukan beberapa hal 

yang termasuk pada tipe interaksi problem solving dan counseling. Menjadi pendengar yang aktif 

dan menyelediki masalah klien merupakan termasuk dalam tipe interaksi problem solving¸namun 

kader lansia dalam kunjungannya sebatas hanya pada menanyakan masalah awalnya namun  tidak 

terus-terusan bertanya mengenai apa yang dihadapi oleh ibu ASI secara mendalam atau lebih detil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misal di saat ibu ASI bilang jika bayinya demam, kader lansia langsung memberikan solusi 

alternatif bersifat tradisional tanpa memberikan pertanyaan penyelidikan lebih lanjut seperti sudah 

berapa hari, apa gejala yang ditimbulkan, atau bertanya mengenai makanan apa yang telah 

diberikan yang biasanya ditanyakan oleh dokter atau tenaga profesional kesehatan di saat pasien 

mengajukan keluhan. Hal ini dapat dilihat dikarenakan pengalaman kader lansia sebagai seorang 

ibu tidak menentukan keahliannya pada bidang medis atau dokter seperti mengdiagnosis penyakit. 

Selanjutnya apa yang dilakukan oleh kader lansia sebenarnya juga selaras dengan aspek 

dalam tipe interaksi counseling, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan. Namun, 

tipe interaksi counseling bukanlah tipe interaksi yang dominan bagi kader lansia dikarenakan tidak 

ada usaha dari kader lansia misalnya untuk mengeksplorasi pemahaman klien seperti adanya 

checklist pengetahuan yang ditanyakan kepada ibu ASI. Namun, sebaliknya, semua berjalann 

sangat natural dan tidak kaku. Semua pertanyaan bersifat spontan dan tidak memiliki narasi atau 

arahan tertentu. Selain itu, di dalam tipe interaksi counseling terdapat anjuran untuk 

merekomendasikan contoh perubahan yang konkret, memberikan beberapa saran alternatif, 

merangkum, dan menggunakan penjelasan visual atau gambar cetak dimana hal ini tidak dilakukan 

oleh kader lansia di dalam program GEMALAPAS. 

 Menurut USAID (2010), penggabungan dari 3 tipe interaksi dalam hubungan interpersonal 

merupakan hal yang wajar. Hal tersebut justru baik bagi perkembangan hubungan interpersonal 

karena menunjukkan komunikasi yang efektif. Namun, berdasarkan tinjauan hasil penelitian, 

kader lansia cenderung menunjukkan tipe caring dimana kader lansia menunjukkan rasa empati 

dan simpati pada ibu ASI yang membuat hubungan tersebut menurut ibu ASI terasa nyaman. 

Menurut Negri, dkk (2008), dalam hubungan komunikasi kesehatan, klien harus memiliki rasa 

percaya bahwa tenaga kesehatan yang menanganinya peduli dan memberikannya perhatian demi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kesejahteraanya. Selanjutnya menurut Negri, dkk (2008), di dalam hubungan interpersonal dalam 

komunikasi kesehatan terdapat social distance atau jarak sosial yang disebabkan oleh faktor sosial 

budaya, usia, ekonomi, dll untuk itu dibutuhkan usaha dari komunikator dan komunikan dalam 

prosesnya untuk saling memahami dan memberikan pengertian satu sama lain dalam atmosfir 

caring. Hal ini telah ditunjukkan oleh kemampuan interpersonal kader lansia dalam 

menyampaikan promosi ASI Eksklusif yaitu salah satu contohnya penggunaan bahasa lokal yaitu 

bahasa ngoko agar tidak membingungkan bagi ibu ASI. Berdasarkan temuan wawancara 

penelitian, kader lansia mengerti bahwa status pendidikan di Kelurahan Sawojajar begitu beragam 

dari tinggi hingga rendah, sehingga kader lansia sengaja menggunakan bahasa ngoko agar pesan 

yang disampaikan dapat dimengerti oleh ibu ASI. 

 Menurut Negri, dkk (2008), tipe interaksi caring dalam hubungan interpersonal akan 

menciptakan hubungan yang positif. Hal ini ditunjukkan saat timbul rasa percaya antara ibu ASI 

kepada kader lansia begitu pula sebaliknya. Rasa percaya ini menurut Negri, dkk (2008) didorong 

oleh kepercayaan dari ibu ASI bahwa kader lansia peduli dan berkomitmen demi kesehatan ibu 

ASI. Dengan adanya rasa percaya maka komunikasi akan berlangsung dengan efektif dan 

berorientasi pada kesehatan ibu ASI. Untuk itu ketrampilan komunikasi interpersonal yang 

dimiliki oleh kader lansia baik verbal maupun non verbal menolong kader lansia untuk 

menyampaikan pesan dan rasa pedulinya kepada ibu ASI, seperti yang sudah dikaji pada subbab 

sebelumnya. Adapun perbedaan mendasar yang menggolongkan kader lansia pada tipe interaksi 

caring dan tidak pada tipe interaksi lainnya terletak pada tujuan dari interaksi tersebut, berdasarkan 

teknik nonverbal dan isi pesan yang disampaikan kader lansia dalam temuan penelitian, kader 

lansia menunjukkan mengarah pada menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan klien yang 

tergolong sebagai tujuan caring (Notosatmodjo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.4. Budaya sebagai Perekat Sekaligus Hambatan Kader Lanjut Usia dalam Promosi 

Kesehatan ASI Eksklusif 

Berdasarkan hasil penelusuran di dalam penelitian ini, budaya menjadi faktor yang 

mempengaruhi 2 kategori di dalam temuan penelitian yaitu teknik verbal dan hambatan. Kedua 

hal ini seseungguhnya memiliki tujuan bersebrangan di dalam komunikasi interpersonal yaitu 

teknik verbal sebagai peningkat kualitas hubugan dan hambatan sebagai penurun kualitas 

hubungan. Pendekatan budaya dalam promosi kesehatan sering digunakan karena adanya 

perbedaan letak dan kultur yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Huff&Kline, 2007). Di 

dalam program GEMALAPAS, diketahui kader lansia dan ibu ASI tidak memiliki perbedaan 

budaya yang mencolok, keduanya sama-sama berasal dari Jawa dimana keduanya sama-sama 

menganut budaya Jawa di dalam kesehariannya untuk itu budaya Jawa digunakan meskipun pada 

ranah yang semestinya formal yaitu promosi kesehatan. Penelitian Thomas, dkk (2004) mengenai 

“Health Disparities: The Importance of Culture and Health Communication” menyebutkan 

bahwa penggunaan pendekatan budaya di dalam komunikasi kesehatan khususnya promosi 

kesehatan pada masyarakat diyakini dapat mengakhiri kesenjangan dari kesehatan, faktor-faktor 

yang diyakini masyarakat setempat seperti norma, agama, dan nilai budaya harus dicoba 

digabungkan pada gaya hidup maupun kesehatan pada masyarakat lokal yang minoritas. 

Di dalam program GEMALAPAS, pendekatan budaya dilakukan dengan cara 

menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa lokal yaitu bahasa Jawa. Bahasa lokal termasuk 

ke dalam 5 kriteria dasar yang digunakan Slonim (dalam Huff&Kline,2007) untuk mendefinisikan 

budaya. Menurut Slonim (dalam Huff&Kline,2007) bahasa lokal merupakan hal dasar yang 

terinternalisasi di masyarakat lokal sama halnya seperti cara berpakaian sistem pemerintahan, dll 

yang kental dengan budaya lokal tersebut. Berdasarkan tinjauan penelitian dijelaskan bahwa 

bahasa yang digunakan di dalam program GEMALAPAS adalah bahasa Jawa Ngoko atau bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehari-hari yang menurut informan ibu ASI membuat suasana komunikasi menjadi nyaman dan 

terbuka. Laitin&Ramachandran (2015) menjelaskan bahwa semakin lama suatu masyarakat 

terekspose dengan budaya atau bahasa setempat dalam lingkungannya sehari-hari, maka dia akan 

dominan berkomunikasi dengan bahasa tersebut 

Perbedaan pendekatan budaya yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah dipilihnya 

Bahasa Jawa ngoko yang biasa dipakai sehari-hari oleh kader lansia agar mempermudah 

komunikasi dengan ibu ASI.. Kader lansia menjelaskan bahwa bahasa ngoko dipakai karena ibu 

ASI mayoritas adalah generasi muda yang tidak terlalu paham pada bahasa Jawa Kromo yang 

biasanya digunakan sebagai bahasa yang lebih halus atau sopan pada sesama orang Jawa. 

Penelitian Indrayanto & Yuliastuti (2015) menjelaskan bahwa telah terjadi fenomena pergeseran 

tingkat tutur dalam bahasa Jawa akibat tingkat sosial masyarakat. Siti (2011) menyatakan bahwa 

penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa sehari-hari atau dikenal 'ngoko' biasanya digunakan 

untuk berkomunikasi dengan orang yang statusnya lebih rendah, misalnya guru kepada murid, 

orang tua kepada anak, dan antara orang yang sudah akrab. Hal ini selaras dengan hasil wawancara 

di dalam kepada informan ibu ASI dan kader lansia yang merasa penggunaan bahasa Jawa dapat 

membuat suasana menjadi lebih akrab karena bahasa Jawa ngoko digunakan sehari-hari oleh ibu 

ASI dan agar suasana yang dibentuk tidak terlalu kaku. Penggunaan Bahasa ngoko digunakan 

dalam pemanggilan istilah ibu ASI seperti nduk atau nak, dan juga di saat kader lansia menyelipkan 

humor di dalam pertemuannya dengan ibu ASI. 

Berbeda dengan bahasa yang digunakan dengan tenaga profesional medis atau bidan yang 

biasanya menggunakan bahasa Indonesia atau jarang masuk ke bahasa lokal agar terlihat lebih 

profesional. Menurut USAID (2010), bahasa yang digunakan sangat penting, miskomunikasi yang 

terjadi antara pasien dan dokter sering terjadi karena bahasa yang tidak dimengerti oleh pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokter cenderung menggunakan jargon medis yang kata-katanya sulit bagi masyarakat awam yang 

tidak mempelajari bahasa kedokteran. Menurut Liliweri (2007), dalam berkomunikasi bahasa 

memberikan makna terhadap komunikator dan komunikan sehingga makna yang dicari harus yang 

mudah dimengerti oleh kedua belah pihak atau biasa disebut aspek pragmatis di dalam suatu 

bahasa. Pilihan perberdaharaan kata adalah kata-kata yang lazim digunakan oleh audiens sehari-

hari (Liliweri, 2007). Penggunaan bahasa Jawa oleh kader lansia di dalam program GEMALAPAS 

diakui sebagai cara kader lansia dalam menyamakan makna dengan para ibu ASI yang berasal dari 

kalangan yang beragam.  

Salah satu informan kader lansia menjelaskan bahwa dirinya menggunakan bahasa Jawa 

dikarenakan melihat bahwa status pendidikan dari ibu ASI di kelurahan Sawojajar beragam dan 

agar lebih mudah dimengerti oleh semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada perbedaan 

perlakuan yang dilakukan oleh kader lansia kepada ibu ASI di Kelurahan Sawojajar yang memiliki 

keberagaman tingkat pendidikan maupun status pekerjaan. Koordinator kader Posyandu dalam 

keterangannya menjelaskan bahwa variasi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh ibu ASI  justru 

mempengaruhi keterbukaan dari ibu ASI di Kelurahan Sawojajar, menurutnya ibu ASI dengan 

tingkat pendidikan yang rendah di Kelurahan Sawojajar cenderung lebih nurut dan dari segi 

ekonomi mereka akan lebih cenderung memilih ASI Eksklusif karena faktor hemat. Sedangkan, 

menurutnya ibu ASI yang bekerja dan memiliki status pendidikan tinggi di Kelurahan Sawojajar 

masih banyak yang menganggap bahwa susu formula lebih praktis yang membuatnya memilih 

memberikan susu formula kepada bayinya terutama jika bekerja. Disini peran kader lansia adalah 

memberikan pendekatan kepada kedua ibu ASI tersebut dan meluruskan mispersepsi yang salah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator kader Posyandu, mayoritas ibu ASI di 

Kelurahan Sawojajar berasal dari tempat yang sama atau setempat yaitu Jawa sehingga pesan yang 

disampaikan dengan bahasa daerah maknanya akan lebih dapat dimengerti oleh kedua pihak. Hal 

ini didukung dengan penelitian Schyve (2007) yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa lokal 

sangat membantu penyampaian dalam promosi kesehatan dan cenderung berhasil adapun bahasa 

menjadi salah satu hambatan dalam proses komunikasi. Menurut Cowell (2010), budaya 

mempengaruhi komunikasi, budaya selalu muncul melalui komunikasi dan komunikasi 

merupakan cara yang digunakan untuk mempertahankan budaya yang dominan. 

Budaya memang adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Bahasa dan 

budaya berkaitan erat dan penggunaan bahasa merupakan salah satu cara untuk mempertahankan 

budaya. Hubungan yang terjadi di dalam GEMALAPAS akibat penggunaan bahasa lokal dilihat 

sebagai hal yang dapat mempersatukan maksud dan tujuan dari promosi kesehatan yang dilakukan 

oleh kader lansia sendiri. Penelitian Sulistiono (2016) menyebutkan bahwa penggunaan bahasa 

daerah pada promosi kesehatan gigi terbukti lebih efektif menurunkan skor plak gigi dibandingkan 

dengan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini selaras dengan kader lansia yang akhirnya dapat 

memperkecil jarak sosial dengan ibu ASI meskipun memiliki usia yang cukup jauh akibat 

penggunaan bahasa lokal dalam promosi kesehatan ASI Eksklusif. 

 Budaya yang berkaitan dengan bahasa dapat menjadi perekat dalam hubungan kader lansia 

dan ibu ASI, namun ternyata budaya juga merupakan hambatan yang muncul di antara keduanya. 

Berdasarkan hasil temuan dalam wawancara dengan ibu ASI ditemukan bahwa hambatan yang 

ditemui oleh ibu ASI dalam berkomunikasi adalah budaya Jawa yaitu budaya ‘unggah-ungguh’ 

yang harus dianut dan dipatuhi jika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Dalam budaya 

Jawa, 'unggah-ungguh' sendiri diartikan sebagai tatanan atau tata cara pedoman berperilaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Suseno (1984), budaya ‘unggah-ungguh’ diawali dari budaya menghormati orang lain 

yang berasal dari lingkungan keraton oleh orang Jawa yang terkesan memiliki sikap wedi (takut), 

isin (malu), dan sungkan (enggan). Namun sebaliknya, sikap orang Jawa jika hidup di luar keraton 

selalu memegang prinsip hormat. Hubungan budaya pada keintiman suatu hubungan diekspresikan 

oleh budaya secara beragam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ASI, dijelaskan bahwa adanya budaya unggah-

ungguh ini membuat ibu ASI yang adalah orang Jawa menjadi lebih sungkan untuk menanyakan 

kepada kader lansia mengenai hal-hal yang sifatnya vulgar. Hal tersebut antara lain pertanyaan 

personal mengenai sakitnya puting ibu ASI. Hal ini ia anggap sebagai hal yang sangat vulgar jika 

ditanyakan kepada orang yang lebih tua. Untuk itu, ibu ASI memilih untuk bilang kepada orang 

tuanya dan disampaikan oleh kader lansia sehingga ia tidak menyampaikannya secara langsung. 

Adapun respon dari kader lansia biasanya memberikan guyonan dan justru tertawa karena ibu ASI 

bersikap malu-malu dan sungkan. Namun, menurut ibu ASI kader lansia memiliki usaha tersendiri 

untuk membuat suasana yang nyaman dan terbuka yaitu kader lansia tersebut cenderung blak-

blakan bertanya hal personal misalnya puting apakah sering dibersihkan atau tidak, dengan ini ibu 

ASI menjadi mau terbuka dan menceritakan masalahnya.  

Menurut Notoatmodjo (2007), hambatan budaya terjadi di saat adanya perbedaan budaya 

sehingga menimbulkan mispersepsi atas pesan yang berusaha disampaikan. Namun, pada kasus 

program GEMALAPAS hambatan budaya tidak disebabkan oleh perbedaan dari budaya itu sendiri 

namun pada kekentalan budaya tersebut dianut oleh komunikator dan komunikan. Budaya Jawa 

sendiri sudah hadir sejak lama sehingga pandangan dan nilai-nilai dari budaya Jawa akan 

terinternalisasi kepada masyarakatnya yang tinggal dan tumbuh dalam budaya ini. Berdasarkan 

penelitian John (2011), budaya Asia lebih menunjukkan pada intimasi yaitu bermain pada perasaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menghormati dan lainnya jika dibandingkan dengan budaya Eropa. Nilai budaya ini tidak dapat 

dihilangkan namun dapat disiasati dengan beragam ketrampilan interpersonal dan bagaimana 

menjaga hubungan interpersonal yang baik antara kader lansia dan ibu ASI. 

4.6. Proposisi 

 Penelitian mengenai komunikasi interpersonal kader lanjut usia dalam promosi kesehatan 

ASI Eksklusif pada program GEMALAPAS (Gerakan Masyarakat Lanjut Usia Peduli Air Susu 

Ibu) di Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, memperoleh beberapa proposisi penelitian, yaitu: 

1. Budaya mempengaruhi teknik verbal yang digunakan kader lanjut usia dalam komunikasi 

interpersonal pada promosi kesehatan ASI Eksklusif. 

2. Budaya sebagai faktor perekat dan hambatan kader lanjut usia dalam komunikasi 

interpersonal pada promosi kesehatan ASI Eksklusif. 

3. Penggunaan teknik verbal dan nonverbal kader lanjut usia dalam promosi kesehatan ASI 

Eksklusif cenderung menunjukkan tipe interaksi dominan caring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan   

 Melalui konsep komunikasi interpersonal diketahui bahwa dalam melakukan promosi 

kesehatan ASI Eksklusif kader lansia dalam program GEMALAPAS menggunakan beberapa 

aspek yang tergolong dalam teknik verbal dan nonverbal Kedua teknik ini tergolong dalam 

ketrampilan komunikasi interpersonal yang digunakan oleh kader lansia sehingga mendorong pada 

hasil komunikasi yang efektif dengan ibu ASI dengan adanya rasa keterbukaan dan kenyamanan 

yang dirasakan oleh ibu ASI. Diketahui tugas seorang kader adalah untuk mengajak dan 

mempengaruhi masyarakat untuk hidup baik dan sehat. Mengemban tugasnya sebagai promotor 

kesehatan meskipun dengan faktor usia yang sebenarnya mempengaruhi kecakapan seseorang 

dalam membangun komunikasi yang efektif, kader lansia dalam program GEMALAPAS dapat 

memainkan perannya dengan baik dan membangun hubungan interpersonal yang berkelanjutan 

dengan ibu ASI. Penggunaan teknik verbal dan nonverba diketahui merupakan faktor pendukung 

yang mendorong keterbukaan hubungan antara kader lansia dan ibu ASI. 

 Melihat pada hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara 

kader lansia dan ibu ASI tidak terbatas seperti profesional medis dengan pasien namun lebih 

mengutamakan faktor kenyamanan yang dibangun secara kekeluargaan. Hubungan atau relasi ini 

muncul karena beberapa aspek yang terdapat dalam komunikasi interpersonal di bidang kesehatan 

yang digunakan atau bahkan dikembangkan oleh kader lansia agar hubungan semakin akrab. Tipe 

interaksi di dalam hubungan ini juga diartikan sebagai tipe interaksi caring dimana berorientasi 

pada suasana yang positif. Pendekatan personal yang dilakukan oleh kader lanjut usia 

menunjukkan peningkatan yang signifikan pada capaian ASI Eksklusif di Kelurahan Sawojajar 

yaitu dari sebesar 27% pada Mei 2017 menjadi 80% pada Mei 2018. Hasil pencapaian peningkatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASI Eksklusif tidak terlepas dari usaha kader lansia dalam mempengaruhi ibu ASI dan juga 

kesadaran dari ibu ASI sendiri untuk mengikuti anjuran yang diberikan. Berdasarkan tinjauan 

penelitian juga ditemukan bahwa dalam menyampaikan pesan, kader lansia mencerminkan 

referent dan expert power secaea bersamaan, dimana yang mempengaruhi ibu ASI kebanyakan 

dari teknik kader lansia berkomunikasi dan pengalaman kader lansia menjadi seorang ibu. 

5.2. Limitasi Penelitian 

Limitasi di dalam penelitian ini adalah  keterbatasan pengumpulan data yang hanya 

berbatas pada wawancara mendalam. Penelitian ini tidak disertai dengan data observasi namun 

hanya menggali kedalaman data dari hasil wawancara dari 2 sumber yang termasuk ke dalam 

komunikasi interpersonal serta informan terkait program. 

5.3.  Rekomendasi 

 5.3.1. Akademis 

Dalam rangka mendukung bidang akademis, peneliti merekomendasikan kepada 

penelitian selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai kemampuan 

interpersonal yang dimiliki oleh lanjut usia di bidang kesehatan ataupun kajian lainnya 

dengan metode atau teknik yang sistematis misalnya observasi atau sudut pandang 

psikologis sehingga dapat menemukan temuan kemampuan interpersonal lainnya yang 

dimiliki oleh kader lanjut usia serta hambatan yang dimiliki seperti hambatan bicara dalam 

segi kecepatan, dll. Penelitian selanjutnya juga lebih lanjut dapat mengkaji pengaruh 

ketrampilan komunikasi interpersonal atau kredibilitas lansia terhadap tingkat persuasif 

komunikan. 

 5.3.2. Praktis 

  Bagi Puskesmas Gribig selaku Puskesmas koordinator wilayah Kelurahan 

Sawojajar dan sekitarnya, berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis merekomendasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



agar program GEMALAPAS juga dapat diterapkan di  kelurahan lainnya selain Kelurahan 

Sawojajar untuk meningkatkan produktivitas lansia dan capaian ASI Eksklusif di wilayah 

tersebut. Hasil penelitian ini akan dibuat atau dirangkum dalam bentuk infografis sehingga 

dapat digunakan oleh kader lansia selama melakukan promosi ASI Eksklusif kepada ibu 

ASI. 
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